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PREFAA
La 10 Noiemii . .. v^ împlinit un deceniu de Ia moartea

lut Alecsandru Odubescu, Rudele ^'i un mimr foarte mic

de scriitori s*au adunat în o bisericu din Capital^ pen-

tru ca în rugciuni i în pioas ascultare a cîntecelor

bisericeti s-t închine cîte-va clipe de amintire. Vre-o dou-

ziare i-au consacrat articolae comemorative. Încolo nici o

manifestaie. Dovad c Odobescn — omul e aproape uitat

^

cu toat vraja ce o rspîndea odinioar în juru-î^ prin cu-

vîntul su i prin nobila-î înfiare.
Scriitorul îns e viu, cci operele lui au popularitatea

de mai nainte. i ast-zi înc, cu toat evoluia prozei

noastrej Odobescn are adereni entuziati. Critica zilnic

continu a-î menine un loc de cpetenie printre principalii

scriitori i alctuitori ai limbeî romîne. El farmec prin

'Ogia neîntrecut i mldoia frazei, prin spiritul cel

; rofund i vasta cultur, atît de rar mai cu seam la

f)roztorii venii în urma lui.

Cuvîntul din urm asupra întinsei iui activiti, de la

ISryf) pîn la 1895, nu s'a scris îns. Opera lui necesiteaz

ini studiu amnunit, prin care s se fixeze pentru tot-

deauna meritul eî. Datoria viitorului critic i biograf va

'i s arate dac valoarea estetic a prozei lui Odobescu

"de sau jiu inegal, cum s'a afirmat de adversarii literari

ai lui. Acela critic va avea s stabileasc întru cît Odo-

^>fîscu a exagerat în întrebuinarea cronicilor peîitru îm-

'Ogirea limbeî i a formelor i care este partea lui în
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alctuirea limbeî literare de astzi. Vrednic de discutat

va fi apoi cestiunea dac în lucrrile sale a fost mai mult

poet saîi om de tiin^ dac i-a preponderat fantazia^ sau
simul realitii.

Mai ales punctul din urm ni se prezint demn de cer-

cetare^ cci multe din lucrrile lui., în frunte cu Pseudoky-

negeticos, sunt un amestec de poezie i de tiin arid^ în

cit în întreaga noastr literatur stau unice^ cu forma lor.

Odobescu, — care nici coal mult oficial n'a fcut^ cci
a rmas pururea autodidact de cea mai elegant expresie^

estet i savant deopotriv — n'a tras nici odat linii clare

de demarcare între cele dou cîmpurî ale manifestrei

spiritului omenesc.

Cine va elucida aceste cîte-va direcii de gîndire în o-

pera luî^ îi va cîtiga un merit pentru literatur.

Noi de data asta ne-am propus a-t pregti terenul prin

o ediie popular a operelor scriitorului nostru^ din cari

prezentm aci întîiul voliim^ întocmit acum, ca un semn
de amintire cu prilejul împlinireî a 10 ani de la moartea

autorului.

Credem c era nevoie de o nou ediie din dou motive

principale. Mai întîi pentru c cea tiprit la 1887 este

vîndut i, spre paguba tuturor, eit din circulaie. Al

doilea, pentru-c aceea ediie aa cum este, nu e nici com-

plet, nici cu totul contiinioas.

In ediia noastr am inut cu cale a face o grupare

7wu a materialului, nu în ordine cronologic, dup cum
o fcuse Odobescu, ci dup înrudirea de gen a lucrrilor.

Este aceasta i mai raional, cci scutete pe cititor a gsi
la un loc proza literar cu articole de tiin, sau cu ra-

poarte fcute în chestia reformei învmîntuluî.
Volumul nostru prim nu coprinde decît partea artistic

a activitii lui. începe cu cele dou poezii, fericitele i
singurele lui încercri de versificare, aprute în primit

lui ani de munc, cînd poezia romantic a lui Bolinti-

neanu stpînea spiritele. Urmeaz nuvelele istorice, scrise



PREFAA

în tonul popular cronicresc, cari alcâtuesc titlul lut prin-

cipal de prozator-nuvelist ; Pseudokynegeticos, cel elegant

^

spiritual i bogat în escursii tiinifice ; bazmele lui ori-

!:^inale i cele traduse i^ la sfîrit^ cele dou mari po-

vestiri istorice despre Moi i Curcani, prin cari ridic

dou frumoase monumente vitejiei romaneti de aici i de

dincolo.

In volumul al doilea vor avea deci s intre studiile lite-

rare^ cele de archeologie i de istorie i o parte din ar-

ticolele de interes economic i social, aprute în ziare. Mat
ecsist apoi un ir de alte studii tot atît de importante, pe
cari Odcbescu a uitat s le primeasc în colecia sa. Le
vom aduga i pe aceste. Ear dac onorata familie a r-
posatului scriitor ne va pune la îndetnîn manuscrisele lut

inedite, de cari s'a fcut amintire prin ziare, credem a-î

putea completa opera definitiv, fcînd-o httreag accesibil

publicului.

30 Nov. 1905. II. Chendi i E. Carcalechi.
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Od Romînieî ^).

O ! ara mea iubit ! o ! mîndr Romînie

!

Pmînt cu rîurî d'aur sub bolt azurie !

Tu, mum iubitoare a fiî nesimitori

Ce-adînca ta durere nu poate s re'nvie !

Trecut-au fericirea-î 'a tale srbtori,

Cum trec Tal toamnei criv plpînde dalbe flori!

Cînd fiii ti s'adap cu laptele-î cel dulce,

i cînd cosesc ei spicul ce sînul tu aduce,

Se mai ^îndese ei oare la sfîntul legmînt

Ce î-au jurat odat, în timpuri maî ferice :

^S apere cu braul strbunul lor pmînt,

«Pîn i cel din urm va zace în mormînt?»

Nu,... a patriei iubire a stins a sa fclie!

De vechi fgduine nu va nimeni s tie

;

Dac'a jurat strmoul, nepotul a uitat.

Nu,... nu mai e Romînul acel ce 'n btlie
Uita c copilaii, srmanii ! zac în sat,

Lipsii de hrana zilei,... cînd ara-i de scpat

!

Era vremea p'atuncea de n^avea ps steanul

Cînd cete mii i sute, cînd Ungurul 'Osmanul

O Rominia Literar, 1855. p. 247.



AL. ODOBESCU

Zdrobiau a luî altare i pustiau cumplit

!

Cînd se sculau Romîniî, pe loc perea dumanul

!

Vaî ! Dunrea spumat 'Ardealul îngrozit

Au fost adesea marturî l'al lor mcekrit î

Romîniî d'acum îns tresc cu umilina !

Aci lanuri d'aram înjug contiina,

Colo pulbere d'aur ascunde putregai.

Strina uneltire revars netiina

'a rii neatîrnare e numai ca un paî,

Luptîndu-se în viscol cu crivee de plai.

Dar ara-î tot aceea, frumoas, roditoare
;

Tot limpede e cerul, cîmpia zîmbitoare.

i munii cu pîrae, cu piscuri, cu zpezi

;

i nopile de var tot sunt încînttoare.

Cu faa-î argintie, tu, lun ! scînteiezî

i prin desi, în crînguri, ca flcri vpiezî

!

E mut îns firea, cînd omul n'o învie,

Cînd el nu vars într'însa suflarea luî cea vie,

Cînd duhul libertii e stins i nimicit.

Ah ! vaî de acea ar, — cît de bogat fîe, —
Aî criî fîî duc jugul cu cuget umilit...

D'asupra eî ruinea 'ntinde-un vl cumplit

!

S'a stins, la noî, s'a stins virtutea strmoeasc
; ^

Trecut-au vremi de trud, de lupt vitejeasc,

De aspr voinicie pe cîmpurî de omor.

în sînul Romînieî acum va s 'nfioreasc

O floare care vars miros încînttor,

A pcii dulce floare, al artelor izvor.

S vin cîntreul al gloriei trecute,

S verse focul vieii în strofele-î plcute,

Serbînd i vetezi lauri, i dafini viitori,

'atuncî vor suna iari acordurile mute
;
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în vinele romîne vor fulgera fiori

i orizonul rii nu va maî fi cu nori

!

Sosi-veî, timp ferice, cînd trista Romînie,

tergînd a sa plînsoare, cu mîndr bucurie.

Iî va vedea feciorii slvii între popoare,

Nlînd semei o frunte ce'n oarba lor mînie

Vrjmaii rii noastre ctau s o doboare,

Dar care-o vor încinge cununi isbînditoare î

Atuncea vor renate virtuile strbune

;

Romînul va fi înc vestit prin fapte bune.

Dar geniul pe dînsul atunci îl va mîna

i vorba-î mai puternic atunci o s rsune.

Acela este elul ! Acolo veî cta,

O ! patrie romîn, o ! scump ara mea !

S furi ca Prometeu, scînteia ce nu pere^

S'apucî glorioasa cale spre luminoase sfere

i, despicînd tria în zboru-î prelungit,

S cînî cu glas d'aram mreaa-î renviere.

i limpedea-î ctare, în vecinicul zenit,

La steaua nemuririi s'ainte neclintit

!

Paris, 1852.

întoarcerea în ar pe Dunre ^),

Ce nu 'mî d Dumnezeu mie

Un glas tare, suntor.

Ca s cînt, o, Romînie,

Al tu falnic viitor !

') Romfvin Literara. 1865, p. 528.
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Ce nu-mî d, printr'o suflare,

Versuri pline de dulceî,

Ca s'art într'o cîntare,

Ale tale frumusei!

Cu ce dulce mulumire
M'a cerca a le descri !

în ce farmec, ce uimire

A ti poate-a le 'nveli !

A culege flori i stele

P'al tu cer, pe aî ti muni,

i aî împleti cu ele

Cununi pentru-a tale nuni.

Vieaa mea cu bucurie

Mî-aî sdrobi-o 'n fala ta,

'apoî moartea las' s vie !

Nemurire-ar fia ta.

Te-aî urca, mîndr i tare^

Pe un tron scînteietor
;

Te-a face eu mai mare
;

Asta-î singurul meu dor

!

Cci, o spun plin de mîndrie.

Te iubesc, rm printesc,

Cu o dragoste maî vie

De cît toate ce iubesc.

Te iubesc fr de preget

Cu acel nestins amor.

Ce unete-al nostru suflet

De pmîntul trector.

Te iubesc numai pe tine

P'acest larg, întins pmînt,
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i nici cerul pentru mine

Nu se pare-a fi maî sfînt.

Dac toi cîî nasc în tine

Aa dragoste-ar simi,

Poate-aî fi i tu maî bine,

Poate-atît n'aî suferi.

îns, vaî ! mulî te apas,
Muli din sîngele-î triesc

i de doru-î nu le pas,
Ccî chiar eî te asupresc.

Dar fugii, gîndirî nouroase.

Ce fericea'mî ofilii

!

Cînd vd malurile'mî frumoase,

Mcar un minut fugii

!

In a' Dunrii talazuri

Ce s'afund în senin.

Voi s'arunc ori-ce necazuri,

Voî s 'nnec ori-ce suspin.

Sunt ferice c 'mi vd ara,

Vd curgând Dunrea lin
;

Sub cer neted vd cum seara

Malul e de taine plin.

Sus în deal, peste cîmpie,

în pustiul Brgan
Este scumpa mea moie
Cu movila'î de Roman ;
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Acolo, în nepsare
Treceau veseli juni'mî anî.

Au trecut! i m 'ntreb : «Oare

Ceî ce vin fi-vor dumani?»

Ins inima'mî tresare

Cînd gîndesc a revedea

Pe pmînt, cîmpia mare
i pe ceruri, a mea stea,

Steaua ceea favorit,

Ce gîndu'mî copilresc

O închipuia unit
De pmîntul romînesc.

Printr'o coard aurit

Una d'alta le legam,

Iar la ara mea iubit,

Privind cerul, îî opteam :

«Precum acea stea lucete

«Printre stelele cereti,

«Aa inima'mî dorete

«Printre ri, tu s domneti !

«Precum vecinie ea colind

«Prin eterul luminos,

«Tot asemeni, triumfînd,

«Voî s'apucî un drum glorios!»

Deci, prin tainic-armonie,
^

Fiî legat d'acea stea,

Cci a mea copilrie

Orî ce vis de norocire,

Ale slavei mguliri,



întoarcerea in ara pe dunakk

'Ml aruncau cite-o zînibire

Prin oringae licuriri.

Acea stea atît iubit

îmî vdea un raî ceresc
;

Iar cînd raza'i aurit

Sclda rmul printesc,

Eu vedeam soarta'î duioas

Nlucit'n viitor,

'a mea inim voioas

Slta vesel si uor

!

Pe Dunre, Septembre 1855.



Ioana Dare, fecioara din Orleans ^).

tn veacul al patrusprezecelea dup Christos, Francia avu

un rsboî foarte trudnic cu Englezii. Craiul acestora, care

dobîndise printr'o motenire oare-care drept la tronul Fran-

cieî, ceru coroana i sceptrul acestei ri.
Maî multe inuturi de ctre miaz-noapte, spre pild Nor-

mandia, se supuser de bun voie sau de fric strinului

ce amenina de a cotropi regatul întreg. Dar fiindc cele-

l'alte provincii nu primeau aceleai condiiunî umilitoare,

armata englez intr pe pmîntul Francieî. Puin dup
aceasta muri i regele francez Carol al Vl-lea, lsînd un
fiu june, slab de minte i de caracter, nedestoinic de a-î

scpa ara printr'o voin puternic i vitejeasc. Englezii

nu lsar s le scape aceast ocazie, ce le era aa de fa-

vorabil.

Archiepiscopul din Winchester, cel maî învierunat vrj-

ma al Francieî, mijloci a se trmite împotriva acestei rî
armate numeroase, comandate de vestiiî generalî Bedford,

Talbot i Suffolk. Ostile englezetî înaintar slobod pe t-

rîmul Francieî. Tînrul rege, în loc de a îmbria cu foc

aprarea inuturilor sale, fugi cu desfrînata sa curte dinaintea

vrjmailor, carî, ne maî gsind în ar alt împotrivire

decît slaba aprare a cetenilor nedisciplinaî aî oraelor,

'j Calendarul popular pe anul 1852, Bucureti (Rosetti i Winter

halter) p. 15. Neisclit.
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V

lipsii de ori ce ajutor al stpînireî, cîtigar pe loc i fr
mult nevoie cele inaî însemnate ceti.

Carol al Vll-lea (cci acesta era numele motenitorului

regesc) se trase în castelul micului orel Chillion, pe

malul frumosului rîu Loara, i acolo înconjurat de curteni

desfrânai i prin urmare vînduî strinilor, petrecea, chiar

dinaintea ochilor soiei sale, o via moale i nepstoare
în braele unei iitorî, numit Agnes Sorel. Muma luî, o

crunt bavarez, îl prsise spre a încheia alian cu En-

glezii, i gsise mijlocul de a atrage în partea ei mai muli

din cei mari ai curii, între care i pe puternicul duce de

Burgonia, carele avea oti mai numeroase i mai bine în-

tocmite decît însui regele. Curtea, în moleciunea sa, de-i

mai avea aprtori vestii ca Dunois, Xaintrailles i alii,

nu se mai socotea a le trmite ajutoare, i astfel se stingea

de pe faa Franciei ori ce scînteie de'mpotrivire cotro-

pirei strine.

Poziia devenea din zi în zi maî grea; Englezii ame-

ninau de a supune oraul Reims, în care se încoronau

regii Franciei, i de a unge pe tînrul lor rege Henric al

Il-lea, carele se pregtea a trece în ara supus. Atunci

coroana era perdut pentru Carol, i Francia devenea o

provincie englez, cci tronul trebuia s rmîn celui

d'întîi încununat. Carol prea a li nepstor chiar de in-

teresul su i lsa vrjmaii s înainteze mereu pe trîmul

Franciei, fr de a înelege c, vrjmaul fiind la porile

oraului Orleans, aproape de Chillion, el însui i curtea

Iui se aflau în cel mai mare pericol. O astfel de nepsare
pîn a-î uita chiar interesul personal, e greu de îneles

!

îns, fiindc pe atunci poporul vedea în rege personificarea

patriei, îl respecta, îl iubea, îl credea frumos, blînd i bun^

îi da toate virtuile pe care nu le avea, i vrea cu tot di-

nadinsul s-1 scape, chiar fr de voina sa.

O voi, i îndat o i fcu

!

Ctre apusul PVanciei, la poalele munilor Vosgiî, se des-

tinde provincia Loreneî, acoperit cu pduri stufoase, în
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raritele crora se vd puine ctune, compuse abia de

vre-o cîteva colibe ; maî încolo sunt puni verzi, boo:ate

i adpostite de munii mrei ce le stau în preajm. Lo-

cuitorii acestei ri linitite gsesc în acele cîmpiî hrana

frumoaselor turme ce sunt singura lor avuie. Domremy
era unul din aceste mici sate ; el era supus mnstirii din

Remiremont. într'una din colibele sale se nscu, pe la anul

1410, o copil care era ursit a scpa ara eî. Ea era al

treilea copil a unui plugar lacob Dare i a Isabeleî Rome;
prinii îi puser numele Ioana.

Pe cînd fraii eî mergeau cu tatl lor s munceasc
la cîmp sau s pasc vitele, Ioana rmînea acas lîng

muma eî, care o punea s coas sau s toarc. Nu tia

nici s scrie, nici s citeasc ; dar maic-sa o înva tot

ce tia dînsa, despre cele sfinte, i astfel sufletul Ioanei

se umplu de un simimînt religios, simplu i adînc ; sorbi

credina de o dat cu laptele mumei sale, i tot-deauna

lucrurile care le priimim în noi astfel prin sînge i prin

lapte, sunt pline de .via, sunt viaa chiar ! Ea avu i o

prieten de copilrie, Haumeta, ce era cu trei sau patru

ani maî tînr decît dînsa.

Din fire era blînd, simpl i bun ; cuta bolnavii din

sat i mîngîia pe sraci ; ea mergea bucuros la biseric,

se spovedea foarte des ; iar cînd eraniî îi ziceau c prea

e cuvioas, ea se roea i nu rspundea nimic. Toi o iu-

beau, toi ziceau c este cea mai bun fat din sat. Dar
pe lîng toate darurile, ea mai avea i pe acela de a fi

frumoas i pHn de putere.

Aproape de casa ei cea printeasc se afla un codru

mare ce se numea Dumbrava cit stejarii ; se zicea c Ur-

sitele aveau obicei de a colinda printr'acea pdure i c
ele se opreau mai ales sub un carpin vechiu, ce era lîng

o fîntîn, unde veneau s cînte copii cei mici i atîrnau

cununi de crcile lui. Ioana auzi toate aceste basme, pline

de poezie ; îns ara ei era phn de o alt-fel de poezie

mai slbatic, mai crud, mai viforoas i mai adevrat.
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adic rsboiul. Ioana afl rana cea grozav a rii sale
;

ea vzu viind fugari srmani i'î ajut, biata fat, pe cît

putu. Prinii eî însfîrit fur silii s fug, i la urm,
dup ce se rsipir tîlharii, eî se întoarser îndrt, gsir
satul prdat, casa jfuit, biserica ars, i astfel afl Ioana

ce vrea s zic rsboiul. Ea înelese cît de puin creti-

nesc este acel lucru, se spimînt de acea domnie a dia-

volului i vru s afle dac Dumnezeu va ierta ca acest

fel s da. în totdauna, dac el nu se va îndura a pune

sfîrit acestor tîlhriî, daca nu va trmite un mîntuitor,

precum trmisese de atîtea orî norodului luî Israel, cînd

pe un Gedeon, cînd pe o ludit? Ea tia c adesea o fe-

meie scpase poporul luî Dumnezeu i c femeia era me-

nit a strivi cu piciorul eî pe arpe, precum vzuse în

biseric, pe sînta Mrgrita cu sîntul Mihail, clcînd sub

picioare un balaur.

O zi de var, zi de post, pe la amiazî, Ioana fiind în

grdina tatlui su, aproape de biseric, vzu o lumin
mare i auzi un glas zicîndu'î: «loanO, s fii bun i cu

minte, i s mergi des la biseric!» — Srmana copil fu

foarte spimîntat. Alt dat auzi iar un glas i vzu o

lumin. în care i se art un btrîn înelept i mîndru, cu

aripi în spate, zicîndu-î : «loano, mergi de scap pe regele

Franciei i'î d ara înapoi!) Ea rspunse tremurînd

:

^Doamne, eu sunt o biat fat, i nu voî ti nici s m
lupt, nici s mîn oastea la rsboî !» Glasul îî rspunse :

^Te vei duce ctre domnul Baudricourt, cpitanul din Vau-

couleurs, care te va trmite ctre rege. Sînta Ecaterina i
sînta Mrgrita îi vor da ajutor!» — Ioana rmase plin

de mirare i începu a plînge, netiind care îî va fi soarta

în viitor.

Acel înelept fusese chiar sfîntul Mihail, groaznicul ar-

changel al judecilor i al btliilor. El maî veni, i, spre

a'î da inim, îi povesti jalea cea mare de care era cu-

prins ara Franciei. In urma lui venir umbrele albe ale

sfintelor, înconjurate cu fâcliî, împodobite cu cununi, plîn-
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gînd cu un glas dulce i ptrunztor. Ioana plîngea i dînsa,

iar cînd sfintele i îngerii o prseau, ea zicea suspinînd

:

«Cum a fi vrut s m fi luat îngerii cu dîniî!»

Pîn atunci ea nu auzise de cît scumpul glas al maicii

sale ! Acum ea auzea glasurile puternice ale îngerilor, care'î

cereau s prseasc casa printeasc i pe muma eî, s
lase grdinia ce sta la poalele bisericii, de unde psrile
veneau s mnînce din mîna eî — atît de mare era blîndeea

acelei sfinte fete, în cît psrile cerului veneau ctre
dînsa ! — i... s mearg s vorbeasc oamenilor i s co-

mande ostailor.

Cinci anî petrecu astfel Ioana, într'o lupt groaznic i
necontenit. Dou autoriti îî porunceau lucruri deose-

bite. Tatl eî o oprea în coliba luî, iar îngerul îî zicea s
plece, s pun mîna pe arme i s'î scape ara. Tatl eî,

ran cam grosolan dar cinstit, jura c, dac fiic-sa se

va duce cu oastea, el cu mînele luî o va strînge de gît.

Ce s fac ea dar? cci în orî ce chip trebuia s fie neas-

culttoare unei puteri. Aceasta fu o lupt groaznic.

Prinii eî împotrivindu se cu totul la întreprinderea sa,

voir s o mrite. Un flcu din acela sat pretinse c,
fiind copil, îî fgduise s'l iea de so. Ioana se apr
cu putere dinaintea judecii ; dar îns, ca s scape din

mîna prinilor, ea trebuia s atrag în parte'î vre-o rud

;

ceea ce era foarte greu. Un unchiu al ei primi însfîrit s
vorbeasc despre dînsa cu cpitanul din Vaucouleurs

;

acesta îî rspunse s o duc îndrt la tatl ei, bine pl-

muit. Ins Ioana, în loc de a-i perde curagiul, voi s
mearg singur la domnul Baudricourt. Minutul hotrîtor

sosi ; îmbria pe toate prietinele eî i le ls sub paza

Domnului ; numai pe Haumeta, adevrata eî prietin i to-

var, nu voi s'o vaz ; desprirea ar fi fost prea crud.

Ast-fel prsi satul i familia ei pentru tot-d'a-una.

Ajunse în oraul Vaucouleurs, îmbrcat cu haine de

ranc, roii i groase, i trase cu unchiul ei, la nevasta

unui ferar care o priimi cu prietinie ; se duse la Baudri-
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court i'î zise cu ton hotrît c Dumnezeu o trmite ctre

rege, spre a'î spune s nu se lupte pîn'î va veni ajutor

din partea luî ; s atepte pîn în postul cel mare i atunci

Dumnezeu se va milostivi cu ara Francieî i o va ajuta,

cci aceast ar nu este numai a regelui, ci e chiar a

lui Dumnezeu.

Cpitanul se mir mult i, temîndu-se s nu fie vre-o

ispit a diavolului, se sftui cu preotul, carele povui pe

Ioana s se întoarc la prinii ei. Dar poporul nu se mai

îndoia despre sfinenia fecioarei ; el alerga din toate pr-
ile ca s'o vaz. Un cavaler întreb dac Englezii vor fi

gonii din ar ; ea rspunse c «trebuie s mearg ctre

rege înaintea Patilor, chiar de i s'ar toci pe drum picioa-

rele pîn la genunchi, i c nimeni pe lume nu va putea

s cotropeasc ara ei>>. Atunci toi oraniî din Vaucou-

leurs deter bani spre a i se face o îmbrcminte de rs-

boi, i Ioana plec ctre Chillion.

Calea era grea i primejdioas
;
ara era plin de tîl-

harî ; nu mai erau nici drumuri nici poduri, i a cltori

astfel cu vre-o cinci sau ase ostai numai, era primejdios

pentru o fat. Ea îns nu se spimînt; prea era curat

ca s se team de ceva, i cu toate c era i tînr i fru-

moas, împrejuru-i se revrsa ca un cerc luminos i reh-

gios, care impunea respect celor ce o înconjurau. Trecu

dar cu o linite vitejeasc printr'acea ar pustiit i plin

de hoii ; iar cînd tovarii ei descurajai voiau s o p-
rseasc, ea le zicea : «Nu v temei de nimic ; Dumnezeu
îmi pregtete calea. De aceea m'am nscut !>

Cînd ajunse în Chillion, era împotriva ei o aa mare

opunere, încît a trebuit ca sfatul s se adune spre a dis-

cuta dac se cuvine sau nu ca ea s vad pe rege. în

sfirit regele o primi cu cel mai mare alai. Era sear ;

cincizeci de fclii luminau sala, unde stau îmboldii peste

trei sute de cavaleri, nerbdtori s vad p'acea fermec-

toare, ce fcuse atîta sgomot.

Fermectoarea era o biat fat de optsprezece anî, fru-
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moa, înalt i bine fcut. Ea intr simpl ca o pstori,

ceru s vad pe rege, cruia, srutîndu-î genunchii, îî zise

:

«Doamne, eu sînt Ioana Fecioara, i viu din partea lui

Dumnezeu, ca s scap ara i pe tine însu-î!»

Dup Dumnezeu, Francia era totul pentru dînsa, sau, i
maî bine, ea amesteca aceste dou iubiri într'una i aceia.

«A duce rsboî împotriva sînteî ri a Francieî, zicea ea,

este a rsboi împotriva Domnului lisus».

Dar vrmaii eî cercar a dovedi c ea este o vrjitoare,

i numir un sfat de vre-o cinci episcopî ca s o cerceteze.

Ioana rspunse la întrebrile acestora cu simplitatea eî

obicinuit, i judectorii, vzînd-o aa de nevinovat, o de-

clarar de adevrat trmis a luî Dumnezeu. Atunci ni-

meni nu maî sttu la îndoial i regele, dîndu-î pe seama

eî o roat de ostai, ea plec clare pe un armsar negru,

îmbrcat cu vetminte brbteti i cu arme albe, inînd

în mîn o mic secure i în cealalt un palo strlucitor.

Steagul eî era alb i semnat cu flori de crin
;
pe dînsul

eraîi scrise sîntele cuvinte: «lisus i Mria ^>.

Astfel ajunse Ioana în oraul Orleans, la opt ceasurî

seara, în ziua de 29 Aprilie. Ea nu putea s înainteze de

mulime ; toi voiau s se ating cel puin de calul eî. Or-
enii se uitau la dînsa, precum s'ar R uitat la Dumnezeu.
Ioana, vorbind mereu poporului cu o mare blîndee, ajunse

pîn la catedrala cetii, unde desclic spre a face o ru-

gciune.

Oraul Orleans se afla înconjurat de maî multe cetuî
pe care le stpîneau Englezii. Fecioara dete ocolul zidu-

rilor cetii, spre a le vizita, i înainta chiar pîn ctre

meterezele englezetî. Tot poporul, adic brbai, femei i
copil, îmbtai de religiune i de rsboî, pea fr te-

mere în urma eî. Ea venea seara la denie în biserica

Sfintei cruci, i acolo toat lumea lcririia de bucurie îm-

preun cu dînsa.

Pîn aci ea nu fusese nici odat în btlie. Intr'o noapte

se scoal deodat: «Doamne! strig ea, sîngele oamenilor
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notri curge! Dai-mî curînd armele i calul!» Pe urm
pleac în goana mare

;
pe drum, întîlnind rnii pe cari'î

aduceau în ora, ea zice : «Nici odat n'am vzut curgînd

sînge de Francez, fr ca s mi se ridice prul de groaz!»

în noaptea aceia Francezii atacase o cetuie englez,

Iar s dea de tire Ioanei ; dar încercarea lor nu isbuti

;

ei se turburar i fugir cu neorînduial. Ins, cît se ivi

chipul mre al Fecioarei pe cîmpul de btaie, fugarii se

întoarser, inima le veni la loc
;
peste puin învinser ce-

tuia i din Englezi abia scpar cîîva ascuni sub ve-

minte de clugr. Aceasta fu cea d'întîî btlie i prin

urmare cea d'întîî isbînd a Ioanei, i cu toate acestea, ea

plînse mult vzînd atîia oameni, atîî frai mori pe cîmpul

de lupt.

Maî rmînea Englezilor o cetuie însemnat. Ioana se

porni asupra-î, cu o mulime de ostai i ceteni, strejile

oraului nu voir s-î deschid porile, poporul le sparse i
ei. Soarele rsrea pe d'asupra Loarei cînd toi se aruncar

în luntri ca s treac pe cel-l'alt mal unde se afla cetuia;

ajunser pîn la poalele ei i simir lips de artilerie.

Englezii se aprau vitejete. Fecioara, vzînd c lupttorii

începeau a slbi, se asvîrli într'un an, lu o scar, o puse

pe zid, dar, cînd încerc a se sui, o sgeat i se înfipse

în umr i ea czu ; durerea o supuse un minut ; dar pe

loc se scul iari i strig plin de vitejie : «Cînd vei zri

steagul meu sus pe zid, atunci s intrai!» Cei din ora
care priveau dup metereze aceast lupt crîncen, nu

putur s se mai opreasc ; deschiser porile i deter

nval pe pod. Gloata venea ca o mare împotriva Englezilor;

acetia spimîntsî, fugir, prsind cetuia în mîna birui-

torilor, într'acest chip fu scpat cetatea Orleans. Englezii se

retraser ctre miaz-noapte, în oraele Jargeau i Bogency;

iar Ioana, întorcîndu-se la Carol al Vll-lea, îl rug s mearg
la Reims, spre a fi încoronat. Dar, de vreme ce multe din

oraele ce se aflau pe calea Reimsuluî erau înc stpînite

Al. Odobeteu. —Opere complete. 2
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de vrjma, hotrî s curee maî 'nainte toat calea aceia

de orî-ce oaste duman.
Francezii întîlnir pe Englezi lîng cetatea Patay ; acetia

stau la îndoial dac trebue sau nu s se bat ; în sfîrit

lupta începu; generalul Talbot fu prins i dou miî de

Englezi acoperir cîmpia cu trupurile lor. Fecioara plîngea

vzînd atîea mori i dojenea cruzimea cu care ostaii

biruitori loveau i vindeaîi pe cei robii.

Dup aceast izbire însemnat, care smulse din mîna

Englezilor o mare parte din trîmurile isbîndite de dînii.

Ioana ceru ca regele s vin negreit la Reims. Maî muli

curtezani se împotrivea acestui plan, dar struina Fecioarei

fu atît de mare în cît voina i se fcu. Moleitul prin,

urmînd dorinei poporului întreg, plec cu curtea sa. îns
pe drum el întîmpin împotrivire din partea oraului Troyes,

care nu voia s-i lase trecerea slobod. Atunci sfatul se

adun i chibzui de n'ar fi mai bine s se întoarc la Chillion.

Ioana plin de inim, lsîndu-i s-i urzeasc planurile sub

cort, puse mîna pe arme începu atacul oraului, îl supuse,

deschise porile regelui i, înfruntînd toate pedicile, duse

pe Carol al Vll-lea pîn în oraul Reims.

Acolo se fcu încoronarea lui cu cea mai mare pomp.
Francia, dobîndind un rege pmîntean, dovedi c mai are

într'însa puterea de a-i susine neatîrnarea. Ioana care

pregtise cu atîtea trude aceast mare srbtoare ce umplea

ara de bucurie, simindu-i acu misiunea sfîrit, îngenuchi

dinaintea lui Carol i-i zise : «înalte Doamne, eu am avut

datorie s scap Orleansul, s te ung rege i s-i pun

pe cap coroana Franciei. Mulumesc lui Dumnezeu c m'a

ajutat întru toate acestea ! îns acum d-mi voie s m
întorc în sat la mine».

Nimeni nu voi s'o lase s plece ; aa i dînsa, supunîn-

du-se rugmintelor regelui i poporului, rmase la curtea

luî Carol.

Prin ajutorul ei Francia îi redobîndise adevratu-i rege
;

dar acestuia, întronat de puin timp, îi lipsea o capital.
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cci Parisul era înc ocupat de vrjma. Deci toate armele

franceze se pornir în spre dînsul pentru a'l scpa. Ioana

începu atacul ; dar, dup ce lu cu asalt un rînd de me-

tereze, czu rnit ru în piept. De atunci puterea ei începu

s scad ; ea simea schimbarea ce se fcuse într'însa i
zicea adese orî duhovnicului eî : «De voî muri peste puin,

s spui regelui s zideasc biserici în care se vor face ru-

gciuni pentru cei ce au murit întru aprarea rii >. De

mult ea zisese : «întrebuinai-m cci n'am s mai fiu cu

voî mai mult de un an». Toi o priveau ca o sînt, dar

ea din potriv le arta c n'are nici o putere de a face

minuni. Astfel, odat, o doamn rugînd-o s pun mîna

pe nite cruci i pe nite mtnii spre a le sîni, ea îî

rspunse zîmbind : «Pune i dumneata mîna i tot una va fi».

De la Paris, ea se duse cu oastea ca s scape tîrgul

Compiegne. Aici avea s se sfîreasc viaa ei cea rs-

boinic, ca s înceap pentru dînsa o via de suferine

amare. Eind odat din ora cu o ceat, se vzu în mij-

locul vrjmailor, prsit de ostaii ei, care se retrsese

în cetate. Apuc i dînsa înapoi, dar gsi porile închise

i czu în mînile unuî cavaler din Burgonia, numit loan

de Ligny, care o vîndu Englezilor pe zece miî de franci

(aproape 30.000 de lei). Acetia, pregtindu-se a o ucide»

o închiser într'un turn, de unde ea încerc s scape, srind

pe fereastr. Strejile ce pzeau împrejur, o prinser. Inima

ei era în Compiegne i, de cîte ori îî venea în gînd c
strinii vor putea lua acea cetate i vor intra iari în

miezul Franciei, plîngea cu desndjduire i cdea în ge-

nunchi, rugind pe Dumnezeu s o strmute într'o clip în

tabra francez.

Inchizitorii ei, bgind de seam, dup mai multe ale eî

încercri, c va putea s fug din turnul unde era închis,

o duser în oraul Rouen, ca s i se fac acolo i judecata.

Omul însrcinat cu acest proces era un episcop numit

Cauchon, vîndut Englezilor i duman înverunat al loaneî.

El, cu tovarii luî, încerc prin toate mijloacele a dovedi
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c Ioana este eretic i vrjitoare ; dar credincioasa copil

rspunse cu atîta simplitate i cu atîta hotrîre, în cît ade-

sea înmrmuria pe iscusiii eî judectori. La ori-ce între-

bri i se fceau asupra legii i a bisericii, ea rspundea

cu acea credin fierbinte a unei inimi curate i fr de

pat ; iar cînd îî ziceau c nu e cretin i c trebue ars
pe pia, ea le rspundea, artîndu-le cerul: «Aducei-v
aminte c este colo sus un jude i pentru voî» ! i judec-

torii turburai, se risipeau lsînd pe a doua zi judecata
;

astfel se petrecu un timp destul de lung. Englezii erau

foarte suprai de aceast întîrziere ; eî cereau ca Ioana

s fie ars pe loc. In zadar se sileau bieii crturari s le

dovedeasc cum c trebue ca aceast fapt s aib cel puin

un vl, o umbr de dreptate ; neputînd a maî rbda nici

un fel de prelungire a judecii, poruncir luî Cauchon

s grbeasc cu cît se va putea maî mult sfîritul acestei

grozave istorii, ameninîndu-1 c-1 vor spînzura pe dînsul

însui, dac nu le va asculta stranica porunc.

In timpul acesta, Ioana suferea chinuri grele în temnia

eî ; expus la batjocura unor soldai mojici, cari dormiau

chiar în chilia eî, legat cu fiare într'un col pe un m-
nunchi de paie, fr s se poat mica, ea nu avea alt

aprare de cît hainele eî brbteti. Noaptea i ziua ea

veghia deteapt spre a-î pstra cinstea, impunînd maî

mult paznicilor prin puterea moral a înfirii eî. Intr'a-

ceast trist poziiune petrecu ea, srmana, srbtorile Pa-
tilor. Ce durere putea fi maî adînc pentru dînsa, care

era învat cu drglaele mîngîerî ale mumei sale, de

cît aceia de a petrece aceste srbtori, în care toî oameniî

sufer i se bucur împreun, singur i prsit în fundul

unei închisori întunecoase? Paznicii eî fur aa de cruni,

în cît nicî voie nu-î deter s mearg la biseric. Poarta

ce se deschide pentru toî în noaptea învierii, rmase în-

chis pentru dînsa

!

Dup srbtori, judecata începu iari. Cu toat slbi-

ciunea în care czuse, ea rosti aceste cuvinte phne de trie:



IOANA DARC, FECIOARA DIN ORLEANS 21

«Tot ceia ce am fcut, bine am fcut. tiu c Englezii

m vor ucide, crezînd c dup moartea mea vor dobîndi

ara Franei ; dar chiar de ar fi dîniî de o sut de miî de

ori maî muli de cum sunt acuma, nu vor putea dobîndi

aceast ar» ! Judectorii, întrîtaî i maî mult împotriva

eî prin aceste cuvinte, de alt parte speriai de amenin-

rile Englezilor i desndjduiî de a gsi în aprarea
din grai a Ioanei, vre-un cuvînt prin care ar fi putut s'o

învinoveasc de erezie, începur a'i gsi vin în îmbr-
cmintea eî. O întrebar de ce steagul eî fusese cel d'întîî

la încoronarea regeluî; ea rspunse: «De oare-ce a fost

cel d'întîî la munc, trebuia s fie i cel d'întîî la cinste».

Pe urm o învinovir c a purtat vetminte brbteti,
ceea ce nu se cuvenia sexului eî. Atunci ea nu tiu negreit

cum s se apere ; o ruine fecioreasc o oprea s spun
care fusese adevrata pricin a acestui port. Judectorii

nu lsar s le scape aceast întîmplare, i, numind-o în

obte vrjitoare i fctoare de farmece, hotrîr s o arz.

Pe acea vreme, Carol al Vll-lea nici nu se gîndia la

Ioana ; a?ea fecioar ce-1 scosese din ticloasa i moleit
lui via, spre a-1 aeza pe tronul unei naiuni care numai
prin puterea eî devenise biruitoare, acea simpl i eroic

fat de la cîmp, era cu totul uitat de dînsul ; nici chiar

un simimînt de recunotin nu-1 împinse a cerca s o

rpeasc din mîinile gîzilor ei. Curtezanii luî, oameni co-

rupi i plini de ur i de pizm împotriva loaneî, se siliau

mai mult s o tearg pe deplin din aducerea aminte a

slabului rege.

De i ea ar fi avut drept a se plînge de aceast uitare,

ins Ioana nu rosti un cuvînt împotriva lui Carol; ea vedea

într'însul ara întreag, unsul lui Dumnezeu ; ar fi crezut

c face un pcat mare, dac ar fi învinovit o fiin ce i

^e prea vrednic de cel maî cuvios respect.

Dar minutul hotrîtor sosi. Ioana, legat pe o cru des-

velit, fu adus în mijlocul poporului pe piaa mare din

Rouen. Acolo, mai muli preoi, vîndui P2nglezilor, decla-
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mar cuvinte prin care înfiorau pe srmana fat, vestindu-î

moartea sa chiar în acel loc, i dovedind poporului c ea

este nelegiuit i eretic.

Locul de moarte era pregtit ; o mulime de soldai en-

glezi înconjurau piaa, btîndu-î joc de biata fecioar.

Popii, voind s-î prelungeasc suferinele, începur a'î face

deosebite întrebri despre legea i faptele sale ; dar ostaii

nerbdtori o smulser de dinaintea lor i o legar pe

rugul unde era s fie ars. Vzîndu-î atunci moartea de

aproape, ea ceru o cruce ; un cavaler englez fcu cu dou
surcele o cruciuli, i 'î-o dete, rîzînd. Ea o srut cuvios

i o puse pe sîn. Preoii o afurisir în numele bisericii.

Gîdele puse foc lemnelor de la rug. Ioana îl vzu de sus

i nu putu s opreasc un strigt plin de fiori. La urm
clugrul ce era ling dînsa se coborî jos, i flacra în-

cepu a se încinge...

în minutul cînd o atinse, nenorocita fat tresri i ceru

aiazm ; dar îndat capul îî czu pe sîn^ i maî strig o

dat: «lisuse» !.., Vîlvoarea de flcri o înconjur de toate

prile.

Dou miî de oameni plîngeau la aceast trist privelite

;

unii Englezi numai se sileau a rînji ; dar dup ce vzur
trupul Ioanei schimbat în scrum i cenu, eî fur ptruni
de o mustrare de cuget adînc i alergar în toate prile

cu un fel de spaim groaznic, strigînd în gura mare : «Am
omorît o sfînt» !

Aceste cuvinte, eite din gura unui vrjma, erau foarte

adevrate ; ele vor rmînea, i viitorimea le va crede ; în-

tr'adevr sfînt a fost Ioana Dare, Fecioara din Orleans,

în privina religiei i a iubireî ctre ara sa.

Paris, 1851.
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1508-1510.
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M Â N E T î.

«S n'aibi mil !>>

Ca la dou ceasuri cale 'n jos de Ploetî curge apa Cri-

covuluî, care, cu miî de pîrîie ce se resfir i se împreun,
împestrieaz matca sa rslat i nsipoas; d'a stînga,

cîmpia eas se lungete pîn în poalele munilor ; d'a

dreapta, malul se'nal rîpos i acoperit cu pduri vechi

i stufoase. Pe o culme maî semea a acelei coaste sta,

pe la leatul 1508, cetuia luî Dracea Armaul din Mnetî;
din zidurile eî înegrite, vederea coprindea toat lunca, cu

bordeiele i coarele rneti risipite prin tufie i blrii

;

>) Publicat maî întîî în Romînul, 1867, N-r 16—22, reprodus apoi

— împreun cu Doamna Chiajna — în volumul : «Scene istorice din crO'

nicele Romtnett. Mihnea Vod (cel ru) Doamna Chiajna de A.

I. Odobescu. Bucureti, 1860. Libr. Danielopol. 1 voi. 115 pp. 8° mic»

Cu urmtoarea prefa: «Dup titlul i dup coprinderea acestui

mic volum, fiecine va vedea c'am avut drept model, frumoasa nuvel
istoric a D-luî C. Neg:ruzzi asupra luî Alesandru Lpu^neanu. Ca
orî-ce imitaie, încercrile mele sînt negreit cu mult mai prejos de

acel mic cap d'operâ ; în lipsa talentului, m'am silit cel puin s pstrez
— precît s'a putut, formele i limba LeiopiseeiornR\iona\e cu care, în

dreptate, se poate luda maî vîrtos ara Moldoveî: s adun datine»

numirî i cuvinte btrinetî, spre a colora aceste doâ episodurî cu-

lese din cronicile vechi.
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maî departe turnurile bisericeî din Tîror, pe care o zidise

cu vre-o cîî-va anî maî înainte, Vladislav-Vod, ce chiar

într'însa zice Cronica^), «au perit de sabie»; i în fund

de tot, plaiurile aburoase ale Cîmpineî i ale Breazeî.

Intr'o zi noroas de primvar, puin în urma Patilor,

crivul sufla iute i 'ngheat din fundul vilor, iar jalnicele

sale gemete aduceau de departe, împreun cu freamtul

btrînilor stejari, chiotele de vîntoare ale btiailor i
ltrtura chellit a copoilor ; cci departe, tocmai în valea

Comanacului, Mihnea, fiul Armauluî, se desfta vînînd

fiarele slbatice, dup obiceiul boieresc de pe atunci, cînd

stpînul, pentru a sa mulumire, rdica de prin sate toi

vecinii ^) cu gloata, de rmîneau arinele nearate i ogoa-

rele pustii ^).

Un glas de bucium s'auzi d'odat sunînd tare din cetue,
i vîntoriî, deteptai din sgomotoasa i slbatica lor beie,

printr'acea grea i pacinic chiemare, se întoarser cu

larm spre cas, unii purtînd pe umeri dobitoacele ucise,

atîrnate pe bîrne, alii ducînd cîniî de sgarde i curuiî în

lnue. în fruntea lor mergeau clri, cu frîul legat de

oblînc, Mihnea i feciorul su, Mircea Ciobanul ; tatl, om
matur i vîrtos, avea scrise pe faa sa proas i poso-

morît i în ochii sî arzoî i încruntai, strnicia carac-

terului su : biatul abia eit din copilrie, vdea o fire i
maî slbatic, care-î i meritase porecla de «Cioban».

Amîndoî purtau cioboate de piele groas pîn la ge-

nunchi, poturi de dimie alb, un cojoc scurt de oaie neagr

. Faptele istorice ale unei ri sau ale unei epoce au totd'auna un

interes mai viu cînd traiul i ideile, obiceiele i graiul de acolo sau

de atunci ne sînt cunoscute. Scopul romanelor istorice este, în parte

d'a ni le arta ; asta este i folosul lor instructiv.

Cei ce pot mult, isbutesc a caracteriza, într'asemenea scrieri uoare,

o epoh sau o naie ; cei cu bun-voin, dar cu mai slabe mijloace,

iac — ca mine — încercri !».

1) Constandin Cpitanul.

2) Aa se chiemau stenii robi pe vechime.

'^) Vezi în Descrierea xVloldovei de Dimitrie Cantemtr.
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CU glug la spate, i chimir cu oele ; la crît aveau gru-

mjer rotund de zale de fer i în cap o turc flocoas,

adus la o parte ; la brîu, satîr i jungher. Unii din vîntoriî

pedetriî purtau snee ^), ceî-l'alî, arcuri i sgei. Astfel

pea ceata înainte i înoptase bine cînd ajunse în curtea

cetii.

— «Descleca maî în grab i sui-te 'ncoa;» — strig

luî Mihnea, din capul scrii i cu glasul nbuit de lacrimi,

o femeie cam trupe ce nu 'i puteai zice nici tînr, nici

frumoas^ — «boierul socru, biet, trage ca s 'î dea su-

«fletul i mereu cere de domnia-ta».

— clat-m 'ndat », i Mihnea desclicase, urcase

îngusta i dreapta scar de piatr, i, prin tinde întune-

coase, mergea la odaia tatlui su.

Cînd deschise micau de brad, el zri pe btrînul Arma
uscat i galbin, cu fruntea pleuv, cu barba alb, zcînd
lungit pe spate pe o velin alb, în cptîiul unui pat ce

inea d'o parte toat întinderea odii. Alturi ardea o fclie

de cear galbin, i un biet clugr bogonisea pe slove-

nete, dar cu glas slab, rugele agoniei ; în prete o mic
candel lumina o vechie troi de lemn i maî încolo pe

ziduri stau rînduite, peste un zblu vrgat, arme de tot

felul, coifuri, zale de fer, tuiurî, iatagane trunchiete i dis-

puierî luate de pe la dumanii învini. O singur arm, o

ghioac^) de fer intuit, mare i grea, buzduganul însuit

lujbeî de arma-mare, sta aezat pe velina flocoas d'a

dreapta bolnavului i mîna-î osoas dar slbit, printr'o

micare spasmodic a nervilor, cta înc s'o ridice.

Cînd Mihnea intr în odaie, ochii unchiauluî, afundai

sub cercul albit al sprîncenelor, clipir ca o candel ce

moare i buzele-î vineite optir tremurînd aceste cuvinte:

— cFtul meu ! . . . f inim viteaz ! . . . nu te lsa ! . . .

ii stîlp eapn casei noastre i nu îngdui s cad

} Putile vechi; câci puste se chemau mai 'naintt* tunurile.

-*) Mciuca de fer cu inte, fran. massue.
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«biat moie ^) printeasc pe mîna Oltenilor, p'a Ba-

«c-sarabetilor — (trsni-îar Domnul din senin !) — c'aa

«avem noî lsat cu blstem de la moi strmoi: pace i
«rgaz s n'avem cu neamul lor cel urgisit.. . De 'î va da

«Domnul Dumnezeu putere i trie, s nu crui, s n'aibî

«mil, c nici de tine nimeni nu va avea mil, cînd te vor

«vedea înfrînt i ticit... Mîna mea s'a muiat,. . nu maî poate

«rdica buzduganul sta, vechiul meu tovar, bunul meu
«prietin;... ia'l acum tu în mînele tale i proac s faci,

«cînd veî isbi cu dînsul în dumanii notriî. .. S n'aibî

mil ! . ..»

Glasul i se curm; ca un lîor i se strecur prin tot trupul

i rmase încletat. . . Atunci în mijlocul acelei tceri de

spaim, prin care trecea suflarea morii, în loc de sunetul

clopotelor, se auzi o zngietur înfundat de ctue i de

lanuri. Erau bieii vecini robii i pui în fiare de rposatul

arma, care .zceau aruncai în fundul pivnielor cetuiî

sale i acum, în mijlocul nopii, îî scuturau dureroasele lor

lanuri.

Apoi totul intr în tcere
;
prin odi abea se auzea ceva

suspinurî de femei i p'afar vetarea viforoas a crivului,

întunericul domnea preste tot.

Deodat îns începur a se deosebi tropote de caî i
curînd dup aceia cîî-va clrei bteau tare cu paloele

în poart. Stoica om vechi al casei, deschise oblonul, scoase

capul pe o îngust ferestruie i întreb: — «Cine e?».

— «Oameni bum» — rspunser d'afar.

— «Ce ctai aa înoptat pe la casele cretinilor ?»

— «Sîntem de la Domnie, noî, boieri aî rii i venim

«s ne închinm noului Domn ales de obte, lui Mihnea-

«Vod». — La aceste cuvinte neateptate, Stoica deschise

poarta i boeriî desclicînd, merser pîn la Mihnea îî sru-

tar mîna cu smerenie, iar cel maî btrîn dintre dîniî gri
într'astfel

:

1) ara, patria
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— «Anî muli întru noroc i fericire urm Mrii Tale

!

«aflatu-veî din svonul i jalea obtii c s'au pristvit feri-

« citul Domn i bun cretin Radu-Vod, iar norodul cerînd

€cu o glsuire ca s 'î fiî Mria Ta sprijin i printe, boeriî

€rii te-au ales ca s urmezi rposatului în Domnie, i pe

«noî, supusele Mriei Tale slugi, ne-aii trmis ca s te rugm
«din partea tuturor în de obte, s primeti volnic i bu-

«curos aceast sarcin. — Deci (ie-î Doamne, mil de moie
«i nu o lsa în prada rpitorilor cari de toate prile

«poftesc la dînsa ca s o strice i s o jefuiasc. La Mria
«Ta alearg toi cu ndejdea, ca puii la cloc. Nu-î lepda;

«îndur-te, Doamne, de pmînteniî Mrii Tale i le deschide

«arip de aprare».

Mihnea stpîni în sine-î bucuria, mulumi cu sînge rece

boerilor i îndat porunci s i se gteasc caii de plecare.

La revrsatul zorilor, Mihnea cu fiul su i cu Stoica,

boeriî trmiî în solie i cîî-va clrai e pornir pe drumul

Curii de Arge.
Bunajupni Smaranda, acum Doamn a rii Romînetî,

rmase cu slujitorii i femeile sale ca s îngroape a doua-zi

pe btrînul Dracea, armaul din Mnetî, la mnstirea
Tirorul.

II.

CURTEA DE ARGE.

«Nu-I asea c'nvuiile
îs amgitoare?...

S aflm acum prin care împrejurri, aceast cinste ne-

visat se dete lui Mihnea.

Radu-Vod, czînd sub grea afurisanie i urgie a pa-

triarhului Nifon, se rpusese de o groaznic i cumplit

boal, i cu toat cinstea Voevozilor, se îngropase la mî-

nstirea sa din Deal. Fratele luî, Vldu, era înc prea

tînr ca s ia cîrma rii ; boierii de toate prile umblau

cu zavistii care de care s'apuce domnia ; Basarabii cari
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maî erau i bani moteni aî Craiovii, voiau s aeze pentru

vecie neamul lor pe scaunul domnesc ; dar eî erau Olteni

i boierilor de dincoace nu le plcea a fi maî prejos. îns
sila d'a ine ara în vrjbî îndelungate i maî ales temerea

d'a vedea viind Domn de la Vladislav, Craiul Ungarieî,

care, prin solul su Emeric de Joborg, fgduia neîncetat

boierilor c le va trmite pe Danciul, fiul luî epe-Vod,
carele tria în Ungaria, la graful Zapolia, i care negreit

ar fi închinat ara protectoruluî su, în sfîrit i frica Tur-

cilor ce ameninau necontenit d'a nvli peste Romînî,

fcur pe boieri ca s'aleag dintre dîniî pe cel care, prin

firea sa maî semea, se prea c va fi cel maî viteaz ap-
rtor al riî : acesta fu boierul Mihnea, fiul Draciî arma-

uluî din Mnetî ^).

Iat dar pricina pentru care-1 vom gsi cîte-va zile dup
moartea tatluî su, în curtea domneasc de la Arge

;

îns nu va maî fi aci asprul vîntor cu cojoc de oaie. Azî

Mihnea a îmbrcat chepeneag de catifea roie cu ceapra-

zurî i cu bumbî de aur, cioareci albî tiviî cu gitane de

fir, cizme cu pintenî poleiî 'un gugiuman de samur cu

surguciu de petre scumpe. Astfel se coboar el cu alai

din curile domneti, pîn'n vale la biserica pe care Radu-

Negru-Vod o lucrase cu mare meteug, împestriînd c-
rmizile i scobind flori în piatr.

La ua bisericeî îl întîmpin mitropolitul Maxim cu maî

mulî archiereî, purtînd Crucea i Evangheha pe care Dom-
nul le srut cu mult cucerie ; la urm merse de înge-

nunchie drept la ua din mijloc a altarului, îî rezim capul

gol de sfîntul preastol, iar mitropolitul, puindu-î omoforul

pe cap, îî citi cu glas mre rugciunile de încoronare ale

împrailor bizantinî i-i unse fruntea cu sfîntul mir.

Sculîndu-se, Mihnea srut preastolul i icoana Adormi-

reî Maiceî Domnului ce sta pe iconostasul din dreapta, ca

hram al mînstiriî i, viind în mijlocul bisericiî, mitropolitul

1) Constantin Cpitanul, Fotino, incai, Engel.
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îl puse pe cap coroana Voevozilor i-î dete în mîn spada

i buzduganul domnesc, ce le ducea pe o perin roie,

marele sptar. Atunci prea-sîntul printe, împreun cu

marele postelnic îl duser de subiori pîn la strana poleit

ce se 'nla pe trei trepte la dreapta în biseric, purtînd

pajerea rei spat în lemn. Cind se urc noul Domn
p'acel scaun bogat, cîntreiî glsuir rugciunea : «Tebe

Boga hvalim» !. ^) i oastea de afar slobozi putile i s-
neele cu chiote de bucurie i începur a suna din tobe,

din pauce, din trîmbie i din surle.

Toi boierii sta rînduiî i ascultau liturgia. Cind se sfîri

dumnezeiasca slujb, Mihnea iei din biseric, îmbrc în

tind caftanul alb cu guler de samur, încinse paloul i
încalec pe un armsar cu har de fir i cu zbale suflate

cu aur. Atunci se porni alaiul îndrt la curile domneti.

în cap mergeau, ca s deschid drumul. Dorobanii cu

gîrbace i Vîntoriî de plai i de Olt cu lungi snee ; în

urma lor veniau Roiorii i Verziorii clri, desprii în c-
pitnii, fiecare cu steagul ei, purtînd mintene roii i verzi

;

apoi caii domneti, acoperii cu grele harale de fir i de

mtsuri ; îndat dup acetia, Mihnea însoit de patru viteji

Ferentari cu lncile poleite în vîrf i la minere, i urmat

de boierii de tain, cu Vtaii, Aprozii, Armeii i Lip-

canii lor. Apoi urmau Copiii din cas, toi feciori de boieri,

îmbrcai cu savanele i cu cabanie de felurite stofe

scumpe, avînd mari podoabe i fotaze la cai -) ; ei i cu

Aprozii purtau sîngeacul sau steagul cel mare i dou
tuiuri turceti date de la împrie. Dup dînii veneau

Lefegii cu haine galbene. Simenii i Scutelnicii pedetrii

;

apoi gloata boierilor mazili i boiernailor, iar la sfîritul

tuturor cetelor, o grmdire amestecata de slugi boiereti,

de oreni, de negutori i de steni.

Alaiul se opri în curile domneti ; Mihnea desclic,

>) Te deum laudamus...

^ SJiron Costin.
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trecu printre boierii rînduiî în îndoit ireag, intr în sala

mare a sptriei i se urc pe tronul domnesc, scoînd

coroana din cap, drept semn de jale pentru ttîn-su ce

murise.

Marele postelnic sta în picioare la dreapta lui.

Maî întîiu veni mitropolitul Maxim ca s-î srute mîna

i-î rosti cîte-va cuvinte de urare în limba sîrbeasc. C-
lugrul Maxim fusese trmis de Craiul Ungariei ca s îm-

pciuiasc pe Radu-Vod cu Bogdan, Domnul Moldoviî, i
de atunci^ dei era sîrb de neam, rmsese ca mitropolit

în ar ^). Mihnea rspunse pe scurt c-î pare rîi unde nu

se pot înelege d'a dreptul, i printele, întorcîndu-se spre

norod, îî dete obicinuita bine-cuvîntare.

Dup dînsul înainta un boer btrîn
;
postelnicul, vorbind

ctre Domn, îî spuse :

— «Sluga Mrii Tale, Pîrvu vornicul Basarab srut
poala Mrii Tale».

— «Te afli zdravn jupan Pîrvule? — întreab Mihnea

cu un zîmbet de buntate prefcut i amgitor».
— «Slav Domnului, Mria Ta; ne inem i noi cum

«putem».

— «Dar neic Barbu, cum trete ? Nu-1 vd p'aici».

— «E eztor la dregtori, Mria Ta, în Craiova».

— «Bine face. Ei, mre boieri, domnia voastr», — zise

el aruncîndu-î ochii asupra gloatei, — «s fie în ara Ro-

«mîneasc muli brbai de treab i cu temei, precum sînt

«acetia, (vrînd s însemneze pe Basrbetî), în frica lui

«Dumnezeu v zic c'ar fi blagoslovenie cereasc!...— Spu-

«ne-mi, jupan Pîrvule, paremi-se c'aveai maî muli prunci».

— «Cu adevr, am trei feciori Mria Ta, 'au crescut

«flci mari».

— «Apoi s le facem de cptîi ; s-i însurm. Ce nu-î

«ari i nou s-i cunoatem?»

1) incaî, Engel. Acest mitropolit era din neamul Brancovicî.
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— «Nu tiu cum s dovedesc Mrii Tale mulumit pentru

«atîta mil i cinste ce dai casei mele».

— «La boerî vrednici toate se cad, jupan vornice !»

Atunci trei tineri, între 15 i 25 de anî, cu mîndre i
drglae chipuri venir s srute mîna domneasc.
— «Acesta e fiul meu Ilie, pe care am socotit peste

«puin s-1 cstoresc», — zise btrînul boer, în ochii cruia

se citea bucuria unui printe.

— «S fie comis mare în zilele mele i voî s-î fiu nun».

— «Acest-l'alt — adaose Pîrvul, — e fiul meu Neagu
«care a învat mult carte de la fericitul patriarh Nifon».

— «S-mî fie mie logoft de aproape».

Tînrul, închinîndu-se adînc la Mihnea, îl rug, drept

har, s-i lase vtia de Vîntorî.

— «M'am deprins cu dîniî i eî cu mine, ca trup cu

«suflet, Mria Ta>, — zise el cu glas neted i hotrît.

— «Fie-i pe plac», — rspunse Mihnea în nemrginita

sa milostivire.

— «Acesta e cel mai mic al meu fecior, Dragomir».

— «Voî chiar de azî s-1 numr printre Copii mei din

«cas>.

Tatl i toi trei feciori se închinar lui Vod i postel-

nicul începu a numi pe cei-Fali boerî.

Ceremonia se sfîri i toat boerimea rmase încîntat

de noul stpînitor; fie- cruia îi dase sau îi lgduise un

os de ros.

— «Dumnezeu s-i dea ani muli de via i de Domnie!»—
ziceau fie-care eind din pragul domnesc.

Nu trecu mult timp i sosi vremea s se fac nunta luî

Ilie, fecioru vornicului Pîrvu Basarab cu Ilinca, fica lui Radu,

sptarul din Albeti.

în ziua aceia curtea domneasc se împodobi ca de o sr-

btoare, i într'adevr vrednici erau amîndoi logodnicii de

asemenea podoab. Amîndoi tineri, frumoi i bogai, se
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preau menii pentru o desvîrit norocire. Cînd tînra

fecioar se art cu conciul semnat cu diamanturî, cu

aburosul zovon de filaliu, cu auritul vl de beteal rsfirat

pe un bini de suvaiu alb, cu grumazul acoperit cu iruri

de mrgritare i cu cununia de flori pe frunte, ar fi zis

orî-cine c vede icoana cea maî blînd i cea maî smerit

a Purureî-Fecioare.

Acea frumusee ptrunse pe toi, iar maî cu seam pe

Mihnea, în a crui inim detept patima cea maî feroas

i maî neruinat.

Nunta se fcu îns cu veselie ; covorul pe care stau miriî

la cununie era semnat cu galbenî venetici; de toate

prile prin odî ploau^ pentru boierî, zaharicale, iar în curte,

pentru norod, banî mrunî de argint i de aram cu mrcile

banuluî Barbu Basarab i luî Mihnea-Voevod. La mas,
ginerele ezu la dreapta luî Vod, i purt în cap gugium.an

domnesc ; dup cin boerî i jupanie se prinser în hor,
i cînd veni ceasul de a se sparge cheful, un slujitor de

sub mas începu s cînte ca cocoul ca s vesteasc c
se apropie ziua.

Toî se întoarser pe la casele lor cu fclii i cu ma-

salale, toî veselî, mulumii^ dar nimenî maî mult de cît

tinerii însurai.

îns abia intrase ginerile în odaia fgduinii, cum-

prînd cu cai i cu arme aceast dorit plcere de la fraii

i de la rudele miresei, ce stau lau i-1 opreau d'a intra,

abea avuse vreme, în dulcea lor grbire, s sting candela,

cînd nite tîlharî, ptrunzînd pe furi într'acel cuib de fe-

ricire, sugrumar în pat pe Ilie i luar cu sine trupul mor-

tului, pe mireasa leinat i toate sculele ce erau risipite

prin odae.

A doua zi spaima i jalea era scris pe toate feele ; nimenî

nu tia ce s zic, ce s gîndeasc ; Mihnea singur simea în

sine-î, nu mustrarea unui cuget de om, ci mulumirea unei

inimi de fiar slbatic ce î-a îndestulat patima urîcioas.

Unii boieri opteau într'adevr, dar pe ascuns i numai
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acas Ia vornicul Pîrvu, cum c s'ar li zrit într'acea noapte

oameni d'aî luî Stoica, credinciosul luiVod ce acum ajunsese

logoft mare, strecurîndu-se pe sub cumpt în casele r-
posatului Ilie comisul, c'acest omor nu s'ar fi fcut numai

ca s prade bogiile luî, în sfîrit c ar fi gsit a doua-zi

cmreiî boabe de mrgritar rsipite chiar prin odaia

de culcare a luî Vod, de unde un om tiptil scosese, cînd

se crpa de ziu, un trup de femeie învelit într'o ras.

Aceste vorbe ajunser pîn la urechile luî Mihnea i puin
dup aceia el pofti la mas pre cîî auzise c'ar fi grit aa.

La osp, Mihnea se art foarte mîhnit pentru perderea

unuî aa bun i tînr slujba ca Ilie. Cînd cuparul îî aduse

potirul de aur din care beau Domnii i cînd phrniceiî

dreser pe la toî prin pahare, Mihnea se scul, închin

drept mulumit pentru darul i mila Dumnezeiasc i rosti

cu glas întristat, un cuvînt în care art cum c «toate

«sunt trectoare pe pmînt : tineree, pricopseal, sntate
«frumusee i slav, toate darurî ale Proniei; cum c se

«scutur ca frunzele toate bunurile cîte ni le druete, pentru

«o zi, milostivirea cereasc; dar maî vîrtos cum n'or s
«fie zadarnice i amgitoare, averile i bogiile care le

«agonisim noî muritoriî i care ne vin de la zadarnica

«omenire ?»

Auzind aceste înelepte i tînguioase cugetrî, btrînul

Pîrvu lcrima, iar ceî-l'alî boierî stau pe gîndurî, obidiî

i cîte-odat ziceau, dînd din cap: «Adevrat c'aa este !»

Aceast tcere fu întrerupt de medelniceriî ce aduser

pe mas, în sahane de argint, un morman de pilaf alb i
fumegos.

— «Poftii, luaî boieri !> — le zise Domnul i fie-care pe

rînd turn cu lingura din sahan ; îns abiea apucaser s
iea în gur i s'amestece cînd toî, strîmbîndu-se ca de

durere de msele, aduser mîna la gur i 'î scuipar pe

tipsii dinii lor împreun cu boabe de mrgritar. Uniî de

durere umblau s se scoale de la mas.
— «Stai pe la locurî, boerî U — strig atunci Mihnea cu

Al. Odobeicn. — Opere eomplete. 8
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glas tare. — «Ci nu v zticnii din gustare ! Fie-v aceasta

«numai pild la zisele mele de adineaori ce le-aî încu-

«viinat cu gîndul i cu graiul; fie-v drept învtur, ca

«nu doar cum-va s pohtiî la bogie ca la vre un bine

«mare. Ispitele lumii sînt multe i de tot felul, dar nu sînt

«spre folosul omului; averea adimenete pe om 'apoî îl

«scîrbete ; aa i bobul de mrgritar e maî mare i maî

«cu pre de cît bobul de orez, dar sparge dinii. Astfel

«cuget eu în mine i drept aceia am vrut s aib i boierii

«mei dovad plsmuit, ca nu doar cum-va vre-odat, s
«spun vre-un bîrfitor, — lumea e plin de oameni ri !

—
«c am pohtit eu la dobînzî Eî ! spunei acuma, boieri

«domnia-voastr, nu-i aa c avuiile îs amgitoare ?»

i la aceste din urm cuvinte, un zîmbet batjocoritor i

se juca pe buze, iar logoftul Stoica, rîzînd înghesuit de

strîmbrile bieilor tirbii, se mira în gura mare cum de

nu i s'a întîmplat i lui s dea peste un bob de mrgritar
în pilaf, i cu o slugarnic viclenie fcea mare haz de

gluma înrutit a stpînuluî su ^).

Cu atîta se sfîri ospul, dar Mihnea pricepu c sliiala

intrase în inimile boierilor i c prepusurile se schimbase

în sigurane, la ochii Pîrvuletilor ! Deci, înainte chiar d'a

fi ochit, el trebuia s dea lovirea cea grea. Hotrîrea o

luase, dar îi lipseau mijloacele ; Basarabii erau împrtiai
prin toat ara ; ei îl înconjurau pîn i în palat ; de aceia,

în casa sa, se temea tiranul de a cere sfat chiar de la

credinciosul su, Stoica, ca nu cum-va auzindu-se vorbele

lor, s prevesteasc cine-va pe Banovei. îi trebuia îns
neaprat un om ca s întind lanurile i s pun cursele

în lucrare.

Intr'o zi stînd cu logoftul în odaie, de odat el chim
un fusta de la perdea :

1) Gluma cu mrgritariî în pilaf e o tradiiune pstrat prin e:rai,

despre un boier lacom la avuii. (Notele lui Odobescu).
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— «S cear Doamnei», — îî zise, — «cheile de la piv-

«ni i s-mî deschid».

Fustaul plec s împlineasc porunca, i Domnul cu

Stoica se coborîr în beciurile boltite ale palatului.

Dup ce intr, Mihnea porunci pivnicerilor s ieas i
s-1 lase singur cu logoftul ; îns din întîmplare Dragomir,

fiul Pîrvului, ce de curînd intrase printre Copiii din cas
ai curii i de curiozitate copilreasc se coborîse cu chilariî

în pivni, fiindu-î team de dojana luî Vod, se ascunse

încet i pe furi în fundul unei buî goale, i de acolo^

tremurînd de groaz, el putu deosebi urmtoarea vorbire ^):

— «tii, Stoico, de ce te-am adus aici ?»

— «Ascult, Mria Ta».

— «Pe sus în case nu-î d nimnî pas s vorbeti cevaî

«în tain: pare c stau preiî i trag cu urechia».

— «Aa, Mria Ta ; m mir cine a putut bnui adevrul

«despre moartea luî Ilie i despre cele ce s'au petrecut

«aici cu mireasa luî, care — Dumnezeu s'o ierte! — a i
«murit acum pe minele maicilor».

— «Pcat de dînsa, c era ginga i voinic muiere ;

ca o balauroaic mi se sumeia împotriv...».

— «Eî ! vezi, Doamne, toate acelea le spune aciima lumea
c întocmai precum s'aii petrecut; d'aceia bine faci s te

«fereti».

— «Apoi doar c nu o fi blstem ca i d'aicea de sub

«pmînt, s ias svon de ceia ce vom chibzui. Ascult-m
«tu bine; vezi c nu maî e de dus mult cu Craioveniî

;

«aii prins de veste de toate, i ca copoii, adulmec orî-ce

«micare a domniei. Eî ! pîn aci I am obosit tot înghiin-

<du-mî amarul ; sînt stul de atîta frie ! Voiu în sfîrit

«s-mî rdic piatra de pe inim, s m mîntuî cu totul de

«dîniî».

— «Mria Ta eti Domn i aî toat puterea
;
poruncete,

ce s facem?»

^) Cronicarul anonim în Magazinul istoric pentru Dacia^ tom. IV.
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— «S gsim, Stoico, un mijloc d'a-î pune pe toi d'odat

«la mîn i atunci nici pruncul din mum s nu scape !...

«Aoleu, neam blstemat de Basarabî ! cci nu te iveti acum
«colea sub palma mea ca s te strivesc ca p'aceast ji-

«ganie !» — i mîna luî turti cu turie pe fundul unui butoi

un pianjen ce 'î urzea în ticn iele sale.

— «Banul Barbu n'a maî venit la curte;» — adaose

Stoica dus pe gîndurî, — «se vede c se teme de ceva...

«Neagu a trecut cu vîntoriî sî peste Olt; nici asta nu

«e semn bun. — tii ce !... Mria Ta s le scrii pohtindu'î

«cu politic la scaunul Domniei, iar crile s le dm în

«mînî de oameni sdravenî cari s nu'î slbeasc din ve-

«dere. D'or veni de bun voie, îî prindem cu tot nemetul

«lor aici; iar dac vor simi ceva 'or vrea s pribegeasc,

«atunci mesiii Mreî tale îî vor aduce ferecai. Cât despre

«Pârvu i copilul su, îî avem maî aproape i se pot lesne

«priveghia».

— «Bine le-aî gindit tu; mine s'mî faci carte ctre

«Barbu i porunc de învîrtejire Neaguluî ; s rînduietî

«oameni ca s nu scape din ochi pe Pîrvu. Toate s fie

«puse pîn mîne la cale i Doamne ajut ! Cînd m'oi vedea

«scpat i de odrasla asta de Olteni blstemai, o s mi

«se maî veseleasc inima în mine. Acum chiam pe piv-

«niceri i s le bem aldmaul... Noroc bun, mre bdi!»
— «S'î fie de bine,. Mriei Tale!»

Pivniceriî i butarii se coborîr sub bolt.

— «Ei ! feii meî» — le zise Mihnea, — s trii ! bun
«treab mi-aî lucrat voî aicea; toate's trainice i curate;

«preiî spoii
;
pe jos e aternut nsip neted i mrunt;

«buile stau bine înepenite pe chezii lor; tocitorile sînt

«aezate frumos pe cptîie. Acum s v vedem i vinu-

«rile ! Ia tragei'mî încoa cîte o cinzeac de la cep».

i Mihnea mergea i gusta din bute în bute, vinurile

de la Dealul-Mare, de la Drganî, de la Scuienî, de la

Greaca, pelinurile stifoase i profire, uica de prune i de

drojdii, rachiurile de sacîz i de anason, din Chipru i
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din Anadol. Cînd ajunse spre fundul întunecos al bolii,

întreab :

— «Dar colo 'n fund ce e ?

— fia ! sînt nite buî goale, s trieti Mria Ta ! dar

«iaca maî încoace un butoia de vin de Drganî, tocmai

tde când cu Laiot Basarab. Ce maî vin ! s trieti Mria
«Ta

;
par'c beî miere i i s'aprinde foc la inim».

— Ado'n coace
;
pune pîlnia mare i toarn cu vedria,

«ca s bem norocul luî Laiot 'al neamului su de Ba-

«sarabî!» i asvîrlind pe gît un pahar de vin chihlibariu,

rînji ca cînele cînd vede c i se gtete prada.

Logoftul Stoica nu apucase înc s toarne pe chârtie

ieroglificele sale pisanii, cînd copilul Dragomir, spimîntat

de cele ce auzise din fundul buiî, alerg la casa ttîne-

su i destinui planurile tiranului. Pîn 'nserat Pîrvu îî

rdicase casa ca s pribegeasc i doî lipcani de olac se

trimiser cu aceast veste banului i vtafului Neagu. Tot

neamul Basarabilor, pîn s nu prinz Domnul de veste,

trecuse Dunrea i ducea jluirile sale la Poarta Sultanului.

Mihnea, vzînd c acei boieri au întîmpinat rsbunarea

sa, îî înmuie turbarea în fel de fe) de cruzimi; porunci

s se prade, s se arz i s se sfrîme pîn la pmînt
toate casele i toate bisericile lor, pe unde se vor fi aflînd,

în Curtea de Arge, în Tîrgovite, în Craiova, în Brînco-

venî; pe slujitorii i pe preoii lor îi czni i la urm, In-

chizîndu'î pe toi în mnstirea Bistriii ce era cldit

chiar de banul Barbu Basarab, îi dete foc de arser toi în-

tr'însa.

De atunci înainte tiranul, lepdînd ori-ce vl de frie,
începu a face rutile pe fa. Pe boieri îi omora; avu-

iile le lua; soiile i fiicele le necinstea; djdiî multe pu-

nea asupra rii. Pe mitropolitul Maxim ce sta împotriv

la nelegiuirile sale, necutezînd a'l ucide, îl deprta, dîn-

du'i solie la curtea lui Vladislav, Craiul Ungariei ').

Constantin Cpitanul, Chronicarul anonim.
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In urma plecrii mitropolitului, el silui o nepoat a luî,

i fratele acetia, un sîrb anume Dumitru lacg, îî scp
zilele fugind în Ardeal, unde atept ceasul rzbunrii. ^)

Se vede dar c Mihnea urma vieaa sa de desfrînare

atît cu jupaniele boierilor curteni, cît i cu femeile dup
afar, i toate aceste se petreceau sub ochii Doamnei Sma-
rande, care, struind toat ziua la furc i la rzboi, la

cmar i la jicnit, pzind praznicele i posturile, spo-

vedindu-se i fcînd mereii la mtnii, trecea toate cu ve-

derea i tria o viea de gzdoaie harnic i de bun
cretin.

In anii domniei luî Mihnea-Vod se cstori i fiul su
Mircea i lu de soie pe fata luî Rare Vod de la Mol-

dova, anume Domnia Chiajna.

Ast-fel tria la culmea puteriî i a mririi, familia r-
posatului Dracea armaul i nu prevedea groapa ce sta

cscat dinainte'î; ast-fel i lupul, cu puiî sî pustieaz

codriî fr d'a bnui laul ce'î va înstruna într'o zi pe toi.

III.

COTMEANA.
«Fuga e i'uinoas,.

tDar e sntoas.. .«

Un an i jumtate trecuse de cînd Mihnea inea cîrma

riî i boierii pribegi, — Basarabii i alii cîî putuse s
scape din mînile tiranului, — dup multe i anevoioase

rugminte, dobîndise însfîrit ajutor de la împria tur-

ceasc. Sultanul Baiazit dase porunc paii de la Dunre
ca s intre cu otire în ara Romîneasc i s aeze în

scaunul Domniei pe Vlad cel tînr sau Vldu, fratele

rposatului Radu-Vod.
Deci, în toamna anului 1509, trei pîlcurî de oaste tur-

ceasc sta gata s treac Dunrea, din care unul, sub

1) Engel.
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poruncile lui Neagoe Basarab, rsbi maî înainte de cele-

lalte în Oltenia i acolo se adaose cu Pandurii i cu vî-

ntoriî ce veneau cu bucurie s se închine la vechia lor

cpetenie.

Toate acestea se auzise, dar nu lmurite, la curtea îuî

Mihnea i Domnul socoti de folos a trmite în cercetare

peste Olt pe fiul su Mircea, cu vre-o cîî-va Aprozi cre-

dincioi, dîndu'i i pe logoftul Stoica ca s'l însoeasc.

Mircea, temîndu-se a merge d'a dreptul în Rîmnicul

Vîlcei i ne voind a trage nici chiar ' tiptil la gazd în

ora, maî 'nainte de a fi aflat ce se petrece pe acolo, se

opri la mica mnstire Cotmeana, puin maî în jos de fru-

moasa vale a Luminilor, pe Topolog. Sfinise soarele din

dosul piscurilor Cozii, cînd el poposi în pacînica vlcea

unde st pitit mnstirea, ca un cuib între muni. La
poart er? un turn ce acum s'a drîmat; ograda^ încins

cu ziduri, înfia pe dinuntru patru iruri de chilioare

cu tinde lungi i arcuite; în mijloc se afla o bisericu. ^)

Aprozii aezar vr'o dou trei corturi în curte; iar fe-

ciorul de Domn i credinciosul Stoica, dup o cin de
sehastru mai mult decît cumptat, merser s se odihneasc
în chilia stariului ce slujea de arhontrie.

— «Printe, cînd va toca de noapte, s treac cu toaca

«pe la ua noastr, ca s mergem i noi la biseric;» —
zise Mircea clugrului ce'i însoise cu felinarul de la tra-

pezerie pîn la slaul lor.

Clugrul se gtea s se duc : — «Blagoslovete, p-
rinte» — îi spuser cltorii. — «Domnul s v blagoslo-

veasc, feii mei !» —i trgînd ua chilii, o închise cu clana.

Abia apucase îns s'i fure somnul, cînd d'o dat o
sumedenie de clugri cu rasele ne'ncinse, cu pletele i
brbile sbîrlite, deter nval în chilie i'i deteptar cu
aceste vorbe spuse pe srite

:

*) Aceast mnstire, ce ine de Cozia, a fost zidita de Mircea cel

btrîn i dreag de Alexandru Ipsilant.
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— «Fugi, Mria Ta, scap'î zilele... Ne-au clcat hoii!...

«sunt la poart o mie i maî bine de haraminî levini, cu

«sneele gata de foc i cu paloele goale... Zic c sunt

«aî luî Neagoe Basarab i cer s te dm pe Mria Ta...

«F-î poman cu noî; f ce'î face i eî de aici, c e

«vaî i jale de Mria Ta i de biat monstire ! >

Aceste cuvinte spuse pe nersuflate i de maî muli

d'odat, fceau o larm care speria i amei pe ticniii i
somnoroii cltori.

— «Ce zicei? cum? ce e?» — întrebau eî uluii.

Dar pricina era neted ; Neagoe aflind în Rîmnic c
Mircea, fiul luî Vod, ar fi mas de conac noaptea pe as-

cuns la schit la Cotmeana, se rpezise cu vîntoriî si i
npdise pe la mezul nopii, cerînd s'î deschid porile;

clugrii s'au temut s nu le fac vre-o stricciune de va

gsi pe vrjma în zidurile lor; de aceia, plini de spaim,

îndemnau pe Mircea s fug.
— «Dar pe unde? — întreba acesta, — de vreme ce

zicei c lotrii stau la poart».

— «Iat, p'aceast fereastr» — îi respunser, artîndu-î

o crptur îngust ce da în partea pdurei.

— «Fuga e ruinoas !...» — cuget prinul, zticnindu-se

la ideia de a fugi fr de împotrivire.

— «Dar e sntoas!» — adaose îneleptul Stoica.

în minutul acesta, strigtul: «Foc! dm foc la mns-
tire!...» repetat de maî multe sute de glasuri, fcu pe c-
lugri s'i piard cu totul minile; eî împinser pe bietul

Mircea descul, fr cciul, numai în cma i cu brîul

tîrîind ^) pîn la fereastr i'l îmbrîncir jos. Stoica sri

dup dînsul.

'amîndouî, în întunerecul nopii, o luar d'a fuga prin

pduri.

Clugrii, mîntuii de primejdioii lor oaspei, deschiser

porile Pandurilor învierunai. în furia intrrii, unii dim^s

') Cronica anonim în Magaz. istor. p<>ntru Dacia, tom. IV.
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tr'acetia apucase pe nevinovaii clugri de barb, dar

Neagoe se rpezi încruntat cu paloul la dîniî :
— <S

nu stricai pe nimeni !>> — strig el, în gura mare i curtea

se umplu de oaste.

Aprozii luî Mircea, vzîndu-se împresurai d'atîta gloat,

unii se predar de bun voie, alii czur sub numeroa-

sele loviri ale dumanului.

Neagu puse s cerceteze prin chilii, prin pivnie, i ne-

atiînd pe nimeni, crezu c'a fost amgit. Vîntoriî luî aprin-

ser focuri în curtea mnstirii i p'afar, i dup vecinicul

obicei de popas al Romînilor, puser cldarea de fertur în

crcan i 'ncepurs povesteasc basme i zictorî glumee.

Cînd toc de otîrnie la schit, Neagoe intr în biseric,

se închin cu smerenia unui Ft de Domn cuvios i, la

eire, vrs în mîna stariuluî un pumn de bani de aur,

ca s-î fie spre pomenire: — «S 'i dea Domnul slav i
mrire!» — zise clugrul cu faa luminat de o cucernic

lcomie, i cei-l'alî optir: «Amin!»

Dinzi de diminea Basarabul îi rdic tabra i se în-

toarse în Rîmnic.

Pe cînd la Cotmeana se petreceau acestea, Mircea i
Stoica urmau prin pduri calea lor cea rtcit

;
plini de

groaz i temîndu-se înc s 'î fi urmrit, ei fugeau în-

nainte speriindu-se de orî-ce sgomot, de ori-ce oapt, de

frunzele ce fîiau pe crac, de vîntul dimineii ce mtura
uscturile, de broasca ce slta în mlatin, de vtuiul ce

sbughia din iearb. La fiece sunet ei se ascundeau în

tufe 'apoi frigul umed al nopii de toamn îi fcea s
porneasc de isnoav, desculi i despuiai. Mult vreme

ei rtcir pe poteci i pe crri perdute pîn ce deter

într'un drum mare.

Atunci, de mai multe ori se întîlnir cu cete de ostai

ce mergeau uerînd din frunz ctre Olt ; dar frica îi fcea
s se piteasc între bolovanii drumului i s'î opreasc

suflarea pîn 'i vedeau deprtai.

Ast-fel petrecur toat noaptea, îns mîna dumnezeeasc
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îl puse pe calea dorit; cînd se revrsa de zori, drumeii

pricepur c sînt aproape de Curtea de Arge.
Se rsipise pîcla dimineii i soarele se înlase vesel

ca d'un stat de om pe cer, cînd ticiii cltori ajunser

în cetate, doborîî cu totul de osteneal i de feluritele

încercri ale acestei groaznice nopi.

Sosirea lor i vestea ce aduceau pricinuir o nou jale

în palatul domnesc. De cu noapte începuse de prin toate

prile s vin tiri cum c Turcii ar fi trecut Dunrea
la Giurgiu, i la urm, c Basarabii ar fi intrat cu oaste

i cu domn nou de la împrie în Bucureti ; în sfîrit

c un nor de Turci înainta cu mers grabnic ca lcustele

spre curile Domneti.
Auzind toate acestea, Mihnea trimise s adune în grab

boierii la sfat; dar pe unde se duceau Aprozii s 'i cheme
veneaîi îndrt cu rspuns, care c pribegise peste noapte,

care c de cu sear plecase s întîmpine pe Turci la Bu-

cureti. Trimise atunci s strîng în curtea palatului pu-

ina otire ce se afla eztoare la Arge ; dar toat se

risipise sau apucase s treac peste Olt la Neagu Basarab.

Copiii din cas se rspîndise fie-care pe la prinii si,

ast-fel încît Mihnea se vzu de odat npustit de toat

curtea i de toat otirea sa, singur cu ai si i cu cîte-va

btrîne slugi printeti.

Atunci sîngele se aprinse într'însul i turbarea îi co-

prinse sufletul, în minutul acela cînd ori care altul s'ar fi

desndjduit. In zadar se oerea împotriva rstritii i cta
în capul su înfierbîntat un mijloc de împotrivire. Toate

erau mute la al sîi glas, toate în preajm 'i stau mrmu-
rite i reci ca ghiaa ; nici o fiin nu se aprindea la focul

ce ardea într'însul. In zadar umbla cu pas repede prin

odi, tergîndu-i sudoarea de pe frunte i isbea cu pumnul

în prei rcnind : — «Nu; nu se poate s caz într'astfel

Mihnea! «Srii la mine, copii!» Dar nimeni nu venea, i
numai bolile rspundeau cu urlet la lguita sa chemare.

Mircea i Stoica înc nu eise din a lor amoreal;
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spaima i obosirea sleise cu totul sîngele într'îniî. Eî e-
deau încremenii pe lavie, cu capetele pe mîn, cu ochii

turburi i holbai : semnau a ti pierdut orî ce simire.

Domnia Chiajna, care peste vre-o cîî-va ani avea s
fie eroina de la erbnetî, sta lîng dîniî cercînd a 'î

îmbrbta, i 'î suduia cu aspre cuvinte, artîndu-le c
datoria lor este s alerge prin cetate, s adune de pe unde

vor putea lupttori i s vînz cu al lor sînge, cinstea

tronului i a neamului lor.

Zadarnice povee ! cînd erau prsii de toat boierimea,

de toat oastea i de tot norodul, unde erau eî s maî

gseasc aprtori ?

în împrejurri ca acestea Romînul e maî înelept ; el

nu'î primejduiete zilele pan cînd nu vede cîtuî de pu-

in ndejde de isbînd ; atunci, maî bine se trage înapoî,

ca la urm s poat sri maî departe.

Aa dar, potolindu-se i vzînd în sfîrit c nu e prin

putin a sta cu armele în potriva cotropitorilor, Mihnea

porunci s se gteasc de plecare. Atuncî aî fi vzut pe

toi, slugî i stpînî, cu feele plite, cu ochiî sticliî, aler-

gînd prin odi, ridicînd avuiile domnetî în lzi i în

boccele ca s le încarce, îmbrîncindu-se, împedecîndu-se

i maî rii, într'acea prip desndjduit.
Cînd se sfîrir pregtirile, doamna Smaranda i dom-

nia Chiajna se urcar jalnice în rdvan, una umilit ca

un voinic ce s'ar vedea silit s fug dinaintea vrjmaul uî,

fr d'a se lupta; cea-1-alt oftînd dup casa eî aa fru-

mos dereticat, dup cmara'î plin cu merinde, dup
trîmbele de borangic neesute i dup bogatele custuri

rmase pe gherghefurî.

Mihnea, tînrul Mircea, Stoica i cîî-va credincioi slu-

jitori umblau clrî pe delaturile rdvanuluî, tritî i ofilii

ca osîndiii ce au apucat calea ocniî. In urm-le venea un

chervan mare mocnesc plin pan în coviltir de sipeturi,

care ducea pe drumul bjeneriei bogiile lui Mihnea-Vod.

Eî apucar spre muni i trecur grania în Ardeal.
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IV.

S I B I I U. ^

«S tie tot omul c
«am omorît pe Mihnea-
cVod!»

Cît ajunse în Ardeal, — într'acea ar unde atîtea nea-

muri rsboinice, Unguri, Sai, Romînî i Secui, stau în-

ghesuite i în veci gata pe vrajb, — gîndul cel d'întî al

Domnului mazilit fu s strîng o aduntura de oameni cu

simbrii, în capul crora s mearg s'î ia Domnia înapoi.

Planul su nu isbuti ; otirile luî Vldu îî rsipir sim-

briaiî, i el atunci se duse s se aeze cu toat familia,

în Sibiiu ; dar inima luî înc nu era înfrînt i capul luî

se muncea mereu cu ideea d'a redobîndi tronul. De aceea

trimise pe Stoica, cu bogate daruri, în Viegrad, la Cra-

iul Vladislav al Ungariei, ca s'î arate plîngerile sale îm-

potriva boierilor rii i s'î cear tot d'odat ajutor i
ocrotire.

Vladislav, linguit d'a vedea atîta supunere din partea

unui Domn romîn, îî rspunse printr'o carte mgulitoare,

în care îl numea «bunul su frate» i'î fgduia c '1 va

sprijini cu oaste în primvara viitoare, îndatorîndu'l îns
s primeasc legea catolic i s'î închine ara Romîneasc
unind'o prin lege i tractaturi de supunere cu cria Un-

gariei. Zîmbitoarea ndejde a puterii fcu pe Mihnea s
primeasc toate aceste învoelî umilitoare. Lege, familie?

avuiei ce n'ar fi jertfit el oare acum pentru o sîngeroas

rsbunare ?

A.h ! ce slbatic veselie îî umplea sufletul, cînd, prin-

tre visele viitoarei sale mriri, zrea capetele Basarabilor

înirate în epe la porile'î domneti

!

Vremea d'acum îns cerea ca s'ascund asprele aplecri

ale inimei sale i s stea cu zîmbetul mulumirii în veci

gata pe buze, pentru orî-ce semn de comptimire sau de

cinste, pentru ori ce fgduin de ajutor.
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Craiul Vladislav scrise tot de odat orenilor din Si-

biiu poruncindu-le ca pe «Mihnea-Voevod, pe aî sî, i
«toat casa i neamul lor, nebîntuiî, siguri i fr împe-

cdicare, s'i in acolo în mijlocul lor, i în cinste s 'î

«aib; peste acestea pe toi s'î apere i s'î ajute i s
< fie datori în tot timpul a le prinde parte, nici s cuteze

«altmintrelea a lucra.» ^)

Aceast criasc carte fusese citit în mijlocul pieei

mari de ctre magistrul oraului i toi «înelepii, lutorî

de seam i credincioi aî craiului iubii» Sibienî, se fg-
duise s împlineasc cu credin, luare de seam i îne-

lepciune poruncile iubitului lor Crai.

De atunci înainte Mihnea, pus sub credina de obte i
botezat în legea catolic cu mare pomp, dinaintea Sibi-

enilor papistaî, fu privit ca cea maî însemnat persoan

din cetate. Norodul îl cinstea, îl iubea i se închina la

dînsul ; adevr e c nimeni nu putea fi maî milostiv decît

Domnul romîn. în toate zilele, magistrul orauluî, loan

Agota i judeiî i juraiî veneau s cerceteze de trebu-

inele Prinului. în casa luî, comitele de Temioara, loja

de om, trmis acum în prile Bîrseî, nobilul loan Hor-

vat de Vingart i toî grofii i nemeiî din Sibiiu i de

prin prejur alctuiau o curte care se bucura de belugul

i de traiul domnesc al Voevoduluî mazil. La mese i seara

in adunrî, Mihnea le povestea jafurile i prdrile boie-

rilor, dumanii luî i lesne-creztoriî sî asculttori se mi-

rau, in simplitatea lor sseasc, ce oarb ar e aceea ce

se d în mîna unor astfel de tîlharî i leapd un Domn,
care, strin i pribeag, în cîte-va lunî numai, umpluse Si-

biiul de buntile sale.

Un biet poet latin, loan Salius, ce se bucura i el de

cinstea de a fi printre numeroii oaspei ai Prinului, în-

cepuse a pune pe versuri laudele sale, artînd vechea

slav «a neamului su domnesc, întinsa lui stpînire, dreap-

1) incai.
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«ta 'î Strnicie împotriva prdtorilor 'a furilor, rîvna

«luî d'a uni cretintatea supt o singur cruce, dorina 'i

«d'a scpa Bizanul de pgînî, urîcioasa viclenie ce'î r-
«pise tronul, tocmai cînd era în mijlocul triei 'a grme-
«zilor de aur» ^). Ins atunci cînd era poetul s'î por-

neasc Pegazul pe cile zîmbitoare i înflorate ale viitorului,

cînd era s cînte glorioasa redobîndire a tronului ce se

apropia i s'î iea plata cuvenit inspiratelor sale str-

danii, o împrejurare crunt curm de odat strlucitoarele

ndejdi ale Domnului i ale linguitorilor sî.

ederea luî Mihnea în Sibiiu strînsese acolo maî muli
oameni ce purtau cu dîniî cîte o veche rzbunare i cari,

plini de jalnica aducere aminte a trecutului, urmreaîi ca

pieaza rea, pe îmblînzitul tiran.

Nemilostiva ursit sau pronia rspltitoare fcuse ca aceti

oameni s se întîlneasc, s'î destinuiasc unul altuia

aceiai ur i împreun s chibzuiasc a lor rzbunare.

în casa lui Danciu epelu stau adunai într'o sear
trei oameni. Unul de vîrst mezie, purtînd îmbrcminte
ungureti, are un obraz pe care se citete o prostatic

rîvnire la mrimi ; acesta e stpînul casei, fecior de Domn
i neîmpcat duman al luî Mihnea, carele se suise pe

tronul hotrît luî de Vladislav i acum înc îi rpise spri-

jinul ocrotitorului su. Al doilea e un boier btrîn de

ara Romîneasc, cu barba alb i cu fruntea înorat de

o veche mîhnire ; acela e Radul, sptarul din Albeti, a

crui fiic Ilinca fusese jertfit cu atîta cruzime de ctre

fostul Domn, chiar în noaptea ei de cununie.

în sfirit un tînr purtînd zeghia sîrbeasc ine mîna

pe hangerul de la brîu, pare c'ar fi gata s spele în sîn-

gele tiranului necinstea unei surori siluit de dînsul ; îl

cheam Dumitru lacg i e nepotul mitropolitului Maxim.

1) Vezi Epitaful latin al luî Mihnea, in Engel
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El se par a fi dup o lung sftuire ; iar btrînul boier,

întinzînd cu încetul mîna într'un vas de aur ce sta pe

mas, scoase dintr'însul o hîrtie îndoit i citi cuvîntul;

«Hangerul î-

lacg slt de bucurie, strigînd ; — < E al meu ! — Cei-

lali doî rspunser : — «Dumnezeu s te ajute!»

Radu posomorit arunc în foc o alt fîie pe care scria

«treangul) i Danciul rupse cu necaz, una care zicea:

«Otrava» !

Fr de a mai spune o vorb, ei se desprir.
A doua zi era 12 Martie 1510 i praznic mare al sfîntuluî

Pap Grigore. Toat obtea cuvioas, muieri i brbai,

asculta cîntrile latineti ale baratului i rsunetul mre
al organului. Pe piaa mare, dinaintea bisericeî nu e ni-

meni ; d'o parte se vede numai un zid boltit ; de cealalt

un tufi de pomi îndesai.

Acuma slujba s'a sfîrit ; cretinii îmbrcai ca de sr-

btoare, ies din toate prile, fcîndu-î cu aiasm semnul

crucii pe frunte i se rspîndesc pe la casele lor. Maî în

urm de toi i umblînd cu pas greu, se coboar pe treptele

de piatr ale catedralei, Mihnea-Vod însoit de nedeslipitul

su Stoica i de loan Horvat de Vingart ^) ; contoul Dom-
nului, sur i lung, cu ceaprazurî de fir, e deschis la piept

i las s se vad o scump blan de samur, la fel cu

cciula de pe cap. Nimeni dintr'îniî nu poart arme într'o

zi mare ca aceia.

— «Frumoas i mrea slujb» ! — zise Domnul ctre

Horvat.

— «în curind se vor bucura de dînsa i pmînteniî M-
*rieî Tale, cînd cuvioasa-î rîvn îî va adpa la izvorul

«adevratei credine».

— «Aa e negreit. tiu bine c voi întîmpina oarei-

«care anevoine, piedici i zavistii ; dar lsai-v pe mine»

;

— zise el zîmbind în sil — «voi purta crucea în mîn dt

I) Nicolae OlahuL
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«fier. In zadar vor încerca boierii i maî ales blestemaii

«de Basarabetî»...

Atunci, srind ca un trznet din tufi, un om se repezi

la el cu hangerul în mîn i în iueala isbireî îl pironi cu

fierul drept în pietrele bolii de pe pia. Abia avu vreme

Mihnea s-i zic cu o mirare plin de dispre :
— «Tu cine

eti» ? i pierzînd ori-ce simire, czu mort pe brîncî. Han-

gerul isbindu-se de lespezi, îî ptrunse coastele i ei sîn-

gerat prin spate.

. Tovarii luî Mihnea rmaser încremenii de spaim i
ucigaul se fcu nevzut ; dar peste cîteva minute un om
striga în gura mare din clopotnia bisericeî : «S tie tot

«omul c am omorît pe Mihnea-Vod ^)». Acela era lacg.
La acea semea i groaznic strigare ce se rspîndise

ca o furtun prin tot oraul, norodul întreg se turbur
;

începur a trage clopotile i cetenii prin case, îmbrcau
zeaoa de sîrm i coiful de fier i se înarmau ca la o mare

primejdie. Adunai toi davalma i cu sgomot pe piaa

marC; eî priveau cu jale la strlucitul rposat, cînd stri-

grile turbate ale luî lacg i vaietele familiei domneti

ce sosise în grab pe locul de omor, întrîtar mînia no-

rodului. Un cetean maî aprins i maî îndrzne dibui pe

uciga în turnul cel înalt i cu o împuctur îl lovi drept

în cap ^). Trupul luî lacg czu sfrîmat pe pietre.

Acesta fu semnul izbucnirii: — «Srii pe ucigai»!...

sbierau din toate prile.

— «Danciu i Albescu au fost înelei cu tîlharul acesta»

— strig Stoica de pe treptele bisericii, presupuind acum
tainica lor înfrire.

— «Pe dîniî copii !... Eî au ucis pe bunul Domn ! pe «mi-

«lostivul Mihnea!... pe tatl srmanilor! !... pe fala Sibiu-

lui! !...Pe dîniî, copii! dai, dai nval» !... Aceste strigte,

repeite de mii de glasuri, pornir gloata cu volbur dup
pia i toi se repezir la lcaele bnuiilor omorîtori.

1) Constantin Cpitanul.

2) Constantin Cpitanul.
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Acolo se petrecur groaznice mcelrii ^) ; pe toi din

cas. stpînî i slugi, îî sfîia norodul înverunat, i tru-

purile lor trunchiate i tîrîte prin rîna uliiî, le asvîrli,

ca stîrvurî, afar din cetate. Astfel uneori soarta îneac

în acelai potop pe vinovat i pe rzbuntori

!

Abia noaptea aduse ceva linite în cras, dar cetenii

rmaser armai ca s duc a doua zi cu cinste trupul luî

Mihnea-Vod pîn la cel din urm al su sla, în biserica

Sfintei Cruci de la Dominecanî -),

Sibiiul amgit plînse mult vreme pe crudul tiran cruia

dincolo de Carpaî îî zicea «Mihnea cel ru». Judectorii

curii crietî fcur cercetare asupra acestor nenorocite

împrejurri i familia Domnului rmase cinstit i aprat
în Sibiu, pîn cînd soarta armelor, iari protivnic, o sili

s treac la arigrad.

Mircea Ciobanul a fost Domn al rii muli ani dup
acestea, i maî muli Domni din neamul Dracii armaului

din Mneti au stat, la deosebite vremuri, pe tronul rilor

noastre.

Bucureti, 1867.

O incaî.

2) Sigier.

Al. OdobescQ. — Opere complete.



Doamna Chiajna ^)

1560—1568.

MORMINTUL.

Clopotele bisericeî domneti din tîrguleul Bucuretilor

bteau cu glas jalnic i treptat ; iar de sus, de pe colni-

cea dealului de'mpotriv le rspundea cu rsunet tânguios

i deprtat, mica turl rotunjit a bisericuei luî Bucur.

Era pe la sfîritul luî Fevruarie, anul 1560, i de cu-

rînd se adusese în ora trupul Mirciî Vod, cel poreclit

Ciobanul^ care, la 25 ale luneî, murise pe drum, când se

1) Publicat întia dat în Revista Carpailor 1860, I. p. 9, 265,

i II p. 97, tiprit apoi în volum împreun cu «Mihnea-Vod» (v

p.23). O a treia ediie a aprut în 1886: <.<Din ale lut Al. I. Odobescu

Mihnea-Vod cel ru. Doamna Chiajna, Libr. Samitca. Craiova 1886;

br. 70 pp. cu portretul autorului i prefaa urmtoare : «Curînd se

vor împlini treî-zecî de anî de cînd am dat mai întî la tipar aceste

dou mici încercri de restituire a vechilor datine strmoeti, scrise

într*o limb care era înc întrebuinat i preuit pe vremea copi-

lriei mele.

Abia m'a fi gîndit s le desgrop azî eu însu-mî din uitare, dac
m'ar fi îndemnat cu tot dinadinsul la aceast fapt cîî-va tineri din

Craiova, iubitori de literatur romîn, printre care în primul rînd

d-niî N. P. Romanescu, M. Sulescu i N. P. Guran, precum i me-

ritosul editor Craiovean al Biblioteceî literare.

Domnialor — i nu eu — aii judecat aceste prime ale mele scrieri

demne de a figura în acea culegere naional.
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întorcea din Ardeal, ^) ori c boierii pribegii acolo pe

cari el se'ncercase cu fâgduelî mincinoase i cu viclene

jurminte a'î înapoia în ar, îî urziser cu otrvuri peirea,

ori c Dumnezeul milostiv se'ndurase în sfîrit de nevoile

bieilor cretini împilai de acest crunt stpînitor i hot-

rîse acum ceasul asprei sale judeci.

De patru orî -) Mircea fusese aedat domn cu sila în

ar de Poarta turceasc, i numai hul i ur îî ridi-

case asupr-î prin npstuirile sale ; iar mai ales pe boieri

îî bîntuia i'î muncea cu rutate, ca doar s le plteasc
cu amar i cu chinuri, omorul ttâne-su Mihnea Voevo-

dul, i lunga isgonire a neamului su i pizma lor cea

neîmblîndit. Drept rsbunare, muli dintr'îniî cduser
sub sabia Beliilor, muli iar, fugrii în Ardeal, ateptau

acolo s le vin i lor rîndul pe roata schimbtoare a

soarteî romînetî.

Totui, dac generaiunea cititorilor de astzi ar gsi cumva c
D-lor nu s'au înelat pe deplin, atunci poate mi-a lua i eu seama
i la vîrsta înnaintat la care am ajuns, m'a cerca chiar de acum
înainte, sâ dau fiin la maî multe alte studii i plsmuiri de aceiai

natur, pe care nepsarea puin îmbietoare a publicului nostru m'a

fcut s le las de mari de ani în stare de schie, de note, de proiecte,

de visrî.

în 1860 îns, atunci cînd înc credeam — ierte-mi-se o zictoare

poporan — c tot ce poate sbura se i poate mînca, iat cu ce pre-

cuvintare am dat sbor în lume modestelor mele încercri tinereti :

(Urmeaz prefaa reprodus în not la Mihnea-Vod) v. p. 123 (Apoi :)

«Mihnea-Vod cel rii a fost publicat maî înti în foia ziarului

Romîuul din 1857 i tras atunci în brour osebit. (N'am gsit acea

brour. Nota Ed.); Doamna Chiajna s'a tiprit pentru prima oar în

Kevista Carpailor din 1860; în acest din urm an am format din

ambe un mic volum tiprit cu litere cirilice, sub titlul general :

>^cene istorice din cronicele romînetî. Bune sau rele. Biblioteca lite-

irâ mi le retiprete acum tot cum au fost de la început. Abia se

'.ir ivi vre-o treî. Datrii neînsttmnatt- îndreptri de fapte.

Paris 1886.

•) i^unsLiiiiiiii i^iipitduiil , L-ronicariii anonim !ji Eu<iel.

2) Engel.
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Se'nelege dar c cu moartea Domnului, trebuiau acum s
le renasc ndejdiile i s se asmu ale lor nalte rîvnirî.

îns Mircea îî dase obtescul sfârit pe scaunul dom-

niei, în mijlocul triei sale ; deci toat mreaa pomp a

unei domneti înmormîntri umplu tîrgul, la a sa prist-

vire, de o jale adînc i'ngrijat.

Noua curte domneasc din Bucureti, cldit printre sl-

ciile de pe malul stâng al Dîmboviei i 'nconj urat de

epene ziduri cu creste 'nalte i cu înguste ferestruî de

meterez, era plin de o gloat posomorît pe care abia

o inea în strun un ireag îndesat de Dorobani i de

Aprozi. Sus în casele domneti, al cror lat acoperi de

indril se'ntindea jur împrejur cu treine largi i revr-

sate, stau adunai, cu o cucernic smerenie, împrejurul

trupului împodobit al rposatului, toate cpeteniile rii
Preoii e coborîr maî întîî pe scar i începur cu

obicinuitul viers a lene, cântecele de îngropciune ; de

dou lture se întindea oastea pedeastr cu prapurele ple-

cate, cu sneile în jos. In mijlocul eî mergeau cernii,

boierii de tain, unii purtând p'aî lor umeri sicriul lumi-

natului mort, alii inînd pe mînî plioapa pe care sta în-

cruciate sabia i busduganul domnesc ;
îndat apoi, cl-

când cu pas sigur i apsat, venea vduva rposatului.

Doamna Chiajna, pe al crui chip în veci încruntat, ni-

meni nu putea dovedi psurile inimei sale
;
prul ei în-

cepuse a cruni, dar trupul su era 'nalt, portul eî drept

i falnic, ochirea'i stranic i hotrît ; capu'i cta mân-

dru în sus, fr grij i fr sfîeal. Pentru cea din urm
oar ea îmbrcase albele podoabe i vlul de beteal ale

miresei ca s duc pe soul ei la vecinicu'i loca, cci
dup diua aceia vduva nu mai scotea vemintele cer-

nite. Aa era obiceiul vechimeî.

La dreapta eî umblau doi coconi tineri, ca de 14 i
15 ani, cu haine negre i cu fee obidite. Acetia erau

motenitorii, acum srmani, ai lui Mircea. Cel maî mare

de ani, Petru, beteag i mrunel la boi, înainta cu greu
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sprijinindu-se într'o cârj ; fratele su Alexandru îl înso-

ea
;
i amîndoi, plini i tcui, semnaii dui pe jalnice

o^îndurî.

D'a stînga Chiajneî, dou copile, ceva poate maî în

vîrst decît fraii lor, dar îmbrobodite în marame negre,

ce le ascundea cu totul obrazele, dovedeau numai prin

suspine i prin plânsorî nbuite, adînca lor durere.

Dup tînguioasa familie, alaiul se prelungea cu toi

oamenii caseî, amestecînd cu sunetul jalnic i slbnogit
al tobelor, vietrile lor, — cu Clraii domneti ce se

îngrijiser a face la caii lor, lcrimarea ochilor cu praf

de puc ^), — i în sfîrit cu tot norodul oraului ce umbla

cu capetile goale pentru jlire.

Alaiul colind uliile povîrnite ale micului orel ce

abia atunci începuse, numai pe malul stîng al gîrleî ^), a

se împlini ici cu gardul unei colibe de vecin, mai colo

cu ulucele unei cscioare de brsla ori de scutelnic, mai

dincolo cu zidurile unei case de boier saiide boerna ajuns
;

trecu i prin piaa mare unde etrele precupeilor, scau-

nele mcelarilor i tarabele gelepilor ^) turci, armeni sau

greci, erau închise în diua aceia, i se întoarse iari în

curtea domneasc, unde rsunau clopotile bisericei, pe

care o zidise chiar Mircea Vod Ciobanul ^) i în care,

dintre toi Domnii, el mai întâi s'a îngropat.

Toi pe rînd intrar în sîntul loca; nslia fu aezat
jos>chiar lâng strana domneasc; se zise prohodul i
"lujba se urm toat dup rînduiala sa ; dar cînd pe la

-firit începur arhiereii, apoi slujbaii cei mari i cei mici

s se apropie de mort i s'i srute mîna dreapt i crucea

») CanUmir, Descrierea Moldoviî.

-) Constantin Cpitanul, vorbind despre cldirea monstiriî Radu-

Vodâ, de ctre Alexandru-Vod, fiul Mirciî, 4ice : «din jos de Bu-

< ureti» adic afar din ora».

=0 Negutorii strini.

*) Engel numete aceast biseric Ohiced, ceia ce însemneaz, mi

se pare, pe turcete : Sentinel.
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dintr^însa, cîî-va boieri, maî mult tineri i noî poposii în

biseric, aî cror caî i arme se auzise tropotind i zor-

nind p'afar în vremea slujbei, înaintar cu semeie i,

puindu-se drept în faa sicriului, începur s strige în

gura mare ctre obtea spimîntat din biseric.

— «Fie-v ruine, mî frailor, s v spurcai buzele

pe aa mînî pîngrite! Scîrb s v fie a pleca capul la

«trupul unui om care a fost urgia oamenilor i biciul Sa-

«taniî! — Oare nu v e destul c, pe cît a fost tîlharul

«acesta cu zile, el a hlduit în domnie atîia mari de

«anî ; ba înc v'aî colcit, ca tîrîtoarele, la poalele luî i
«i-aî lins laba cea mohorît, pe care nu cutezai a o

«muca? — Acum, încaile, prindei la inim! lepdai-v
«jositoarea slugrie ! Vedei c ochii i s'au stins ; coardele

«puterii sale s'au rupt ; acum cel puin îndrznii i voî

«a face ca mine, Badea cluciarul, i ca tovarii mei,

«toi boieri aî rii, pe cari nprasnica silnicie a Cioba-

«nului ne-a inut alungai pe la strini. Venii i v pie-

reai crucei mîntuitoare ce cu drept o smulg din mînile

«nelegiuitului ; iar stîrvul luî scuipai'l ca mine i asvîrlii

«cu petre într'însul!»

La aceste vorbe îndrznee, însoite cu fapta, toi r-

maser încremenii de ciud. Chiajna singur se rpezi

ctre cuteztorii tineri i cu ochirea'i fulgertoare îi opri

în loc :

— «In lturi, mîravilor !» — strig ea cu glas puternic. —
«Asta v e, biet; vitejia, neruinai pgînî ce necinstii un

«mormînt? Spunei, ce tii mai mult a face, mieilor,

«uneltitori de rele, iscoditori de desbinrî, ce privii de

«supt obial psul rii i alergai, ca dulii, la prad?

—

«Ce! oare socotit'ai voi c, unde a rposat Ciobanul, o

«s rmîn turma în ghiarele voastre ca s o jfuii dupe

«cum v place? Hei! mre biei, mai va pîn atunci!

«Mircea s'a dus, dar fiul su a rmas i Chiajna îi e mum
«i va ti s'l apere de voi».

Ochii pribegilor se'ntoarser ctre Patru pe care Doamna
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îl arta cu degetul, zicînd aceasta; dar cînd vzur trupul

mic i gîrbovit al tînruluî, un zîmbet de dispre le înflori

pe fa i Badea cluciarul adogi rîzînd

:

— «Aoleu! vaî de biat moie dac'o fi s'î mearg
<toat seama, oldî, ca Ft-frumos l ghebos ! Dar tac-î

«gura, nu vorbi de poman, jupani, c dor nu vom r-

«mîne, srac de noî, rîsul lumeî c, adic nu s'a maî

«aflat dintre noî altul maî vrednic de Domnie, decît st
«pitic slut i chiop!»

Rîser boieriî cu hohote ; dar Chiajna, turbat de mînie,

smulse c'o mîn vîrtoas de pe plioapa sicriului buzdu-

ganul i sabia domneasc i dîndu-le în mînile fiiu-sii :
—

«De e chiop i mrunt», — zise ea, — «iat cîrja ce'î va

< sprijini betegia i iat paloul ce'l va înla cu capul

«mai pre sus de toate capetele voastre. — Dar nu pltii

«vorba ce o perd cu voi. — Pe ei, copii!» — strig în-

dreptîndu-se ctre Lefegii i întorcîndu-se la preoi : «Sfin-

iile voastre, urmai-v datoria».

Atunci zngnitura ostailor ce dau nval, larma gloatei

turbate ce se îmbrîncea, cîntrile preoilor zorind a sfîri

slujba, sunetul clopotelor, izbucnirile tunurilor fceau toate

la un loc un vuet încurcat, un fel de lupt amestecat,

din care fiei-cine cta s'i scape zilele, ast-fel încît în

puin vreme se strecurar toi i biserica rmase deeart.

în mijlocul linitei ce urmase acelui sgomot neobicinuit,

un tînr la chip mîndru i plcut, ei dintr'o stran afun-

dat, unde el se ascunsese cu inima ptruns de o cu-

cernic jale. Un mintean negru cu gitane de fir, cioarici

la fel, cu pajerî pe genunchi, o mantie scurt pe umeri,

cizme 'nalte în picioare cu pinteni de argint ; la coaps,

un palo scurt i drept i 'n mîn o turc de samur cu

surguciu: iat îmbrcmintea sa.

FA umbla s eas din biseric cînd, pe arina înc gr-
mdit a noului mormînt, zri o femeie zcînd înfurat
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într'o lung maram de zbranic negru : se apropie, pipi

o mîn mic i rece, ridic marama dup obraz i, pentru

întia oar, inima'î simi, la vederea unei necunoscute,

fiorii ce d primejdia unei fiine iubite. Nici odat pan
atunci el nu vzuse aa fragede i dulci trsuri, în lupt

cu suferina ; nici odat sufletu'î nu se umpluse de o maî

vie i maî îndoioas îngrijare pentru o viea scump i
dorit. Sta îngenuchiat i coprins ca de un farmec dina-

intea acelei zîne aromite i vinele'î bteau cu iueal i
suflarea'! se revrsa din sînul su, pare c'ar fi vrut s
împart cu dînsa vieaa ce în peptu'i se înduoise.

Cu încetul tînra copil îî veni în simiri ; ochii ei al-

batrii clipir supt lungele-i gene blaie i — vezi cît e

puterea tainic i neprevzut a iubireî !
— tînra domni

ce czuse leinat la vederea cumplitelor fapte ale pribe-

gilor, nu se spimînt zrind acum dinainte-i un om ce

învederat trebue s fie de seama lor; dar pe chipul acestuia

domnea într'acel minut, atîta senin mrinimie, atîta sme-

rit supunere, în cît sufletul ei nu presupuse vre-un ru,
i buzele-î, rumenindu-se uurel, optir încetior: — «Ii

«mulumesc c'ai fost milos i m'aî scpat d'acei oameni

«fr de lege!» — apoi pricepîndu-se singur cu un brbat
necunoscut, se scul binior i cu pasul înc ovind, se

îndrept ctre casele domneti.

Radu (cci aa îl chima pe tînr) rmase uimit în loc;

el urmri cu ochii pe blinda fecioar ce curînd se perdu

ca o umbr i; strîngînd pe peptu-i marama ce-i rmsese
în mînî, jur c viaa-i întreag va fi închinat îngerului

acestui vis încînttor. Din minutul acela, el ce se hrnise

cu laptele dumniei, el ce visase numai crunte rzbunri,
el care, auzind moartea lui Mircea, se grbise, cu cîî-va

pribegi, s calce hotarul rii cu ura în inim, cu dispreul

isbîndei pe buze, cu hotrîrile cele mai sîngeroase, simi

acum într'o clip, toate aceste aspre dorine rsipindu-se

i patimile-i; ca i traiul su, din minutul acela se schim-

bar cu totul.
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Radu era fiul vornicului Socol boer odinioar mare i
tare în ar

;
pe acest Socol, îl trmisese Ptracu-Vod

ca sol la criasa Ungariei, Isabela. cînd aceasta intrase

isbînditoare în Clu (22 Octombrie 1556) ^), i solul se în-

torsese cu bogate daruri i cu înalte nzuirî ; rîvnitor chiar

la domnie, vornicul otrvi într'ascuns pe bunul Patru; dar

otiie luî Suleiman, ce aduceau în locu-î pe Mircea, îl

gonir din ar i-1 silir s-î caute scparea în Ardeal.

Socol încredina atunci starea i familia sa grafului Francisc

Kendi i plec la arigrad ca s-î cîtige favor la Poart;

dar Mircea îl preîntîmpinase i, spîndu-î din vrem'e groapa,

nenorocitul peitor fu aruncat în mare din porunca Sul-

tanului. In zadar mai pe urm îî ceruse nevasta i pruncii

luî, averea de la Kendi; ungurul tgdui i pstr pe seam-i
visteria i turmele i stogurile de bucate ale boierului romîn -).

Deci acum (iul acestuia venea s-i redobîndeasc drep-

turile printeti ; el se unise cu vre-o cîî-va din boierii

pribegii cari, nerbdtori de a-i vedea vetrile, sosise clri
chiar în ziua pogribaniei Domnului, cugetînd, ca nesocotii,

s smulg cîrma rii din mînele vduvei; îns Mirceoaia

era în stare dea le sta împotriv ; unii dar din acei cuteztori

fur prini i ferecai, alii scpar in învlmal i se

pregtir a veni de isnoav cu oaste din Ardeal.

Oblicind din nou despre sosirea boierilor pribegii, cu

oaste, Chiajna, care aezase acum în ticn pe fiul ei Petru

chiopul pe scaunul domniei, nu se turbur prea mult cu

gîndul c îndîrjiii boieri vor fi strîns în Ardeal vre-un

stol de aduntur pe care lesne o va risipi otirea ei

;

trmise dar împotriv-le pe marele srdar cu ceva clrime.

Amîndou prile se lovir la satul Romaneti din Dîm-

bovia •'% dar vitejia pribegilor înfrînse pe oamenii domniei,

i biruitorii alergar spre Bucureti.

1) Engel^ Analele Scuilor, Forfracî, Verantie, incai.

^ Sitrler^ Forgacî.
.

') Constantin Cdpilanul^ Cronicarul anonim.
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Tot neamul domnesc, cu ce boieri maî avea pe împre-

juru-î, fugi la Giurgiu i de acolo îns-î Doamna trecu

Dunrea ca s cear ajutor de la paa din Rusciuc. Adu-

nîndu-î apoi toate puterile pmîntene, i Roiorii i Fe-

rentarii i Lefegii i toate crucile de pedestrai, sprijinit

pe de alt parte de Spahii turceti, Chiajna în fruntea

otirii sale, apuc drumul înapoi ctre Bucureti, rsipind

groaz înainte-î numai prin gloata nprznicieî sale ordiî.

Boierii, prinzînd de veste despre acestea^ se traser înnapoî

pe drumul Craioveî, ateptînd ajutoare de dincolo de Olt;

dar oastea domneasc îî nimeri pe priporul satului er-
bnetiî ^).

Un rîule ce erpuete sub o coast, desprea amîndou
taberile. Cluciarul Badea, cpetenia pribegilor se vzu strîm-

torat la poalele dealului i fr leac de scpare; iar Chiajna,

înclecat brbtete i purtînd zale pe piept i un hanger

în mîn, strbtea rîndurile, îmbrbta pe Romînî cu vorbe

linguitoare, pe Turci cu bogate fgduieli i le insufla

tuturor aspra sa voinicie. Ostaii, minunai i îmbiai de

înverunata vitejie a acelei zdravene muerî ce Ie striga i
le da pild ca s loveasc pe vrjmai, deter nval,
trecur într'o clip micul pîrîu, i, printr'o crîncen mce-
lrie, sdrobir cu desvîrire mica oaste boiereasc. Acolo

perir luptîndu-se vitejete, Badea cluciarul i muli ali

oameni dintre pribegi -).

într'aceast nenorocit btlie, boierii îî aduceau cu

durere aminte de atîea voinici tovari ce se dase d'a gata

prad i fusese robii i ucii în ziua nesocotiteî lor semeii

în biserica din Bucureti
;

printre acei eî socotiaîi i pe

tînrul Radu Socol. în care îi pusese mari ndejdi, i care

acum, netiut de nimeni, tria retras i ascuns pe malul

Motruluî, în drîmturile cetuieî de la Socoletî, mun-

cindu-î sufletul înduoios între ur i iubire.

1) Constantin Cpitanul, Cronicarul anonim.

2) Idem.
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II.

Nunta.

Printre oamenii pe cari firea 'î a lipsit de ale trupului

desvîrirî sunt unii cari, preuind înc din vîrsta copil-

riei starea lor neasemuit cu a celor-l'alî oameni i de

toi batjocorit, se hrnesc cu o nepregetat ciud, c'o

adînc zcaie care în veci le ine mintea veghiat i le

pornete sufletul la viclenii i la ruti ; alii iar, maî z-
bavnici poate în agerimea duhului, sunt de tineri cuprini

d'o tainic melancolie, d'o înduioas sfial, care mai ade-

sea se cumpnesc cu o minte dreapt i sntoas, cu un

suflet comptimitor, cu o inim miloas.

Din felul acesta era junele motenitor al lui Mircea, Pa-

tru chiopul ; anii si tineri, mintea'î îndrtnic cu greu

îi ar fi pstrat scaunul domniei, de n'ar ii stat la mijloc

mum-sa Doamna Chiajna, muiere cape i dunoas, care

tiu s doboare cu armele împotrivirea Romînilor i s
cumpere cu bani buna-voina Porii. Intr'adevr, drept

rspuns la trimiterea unor bogate daruri, însoite cu fg-
duina de a mri pîn la patru-zeci de mii galbini, hara-

ciul rii ^), — care, din 3,000 de aspri ce fusese la înce-

put, subt Mircea Btrînul (1383), se urcase, sub Laiot
Basarab, la 10,000 galbeni -), — tefan vel portarul îm-

priei aduse hatieriful ce întrea Domn pe fiul ei Patru ^).

Uneltirile Doamnei Chiajne isbutise toate ; ea era st-

pîn tare i mare ; în zadar se mai cercar unii din boeriî

pribegi, precum Stanciu Benga, Matei Marga, Radu logo-

ftul, Vlsan i alii s'î dirapene cu armele domnia : la

Boieni ei fur învini i risipii ^). Nu rmsese alt n-

1) Raportul ambasadorul Wysz, de la Maia 1B68, citat de Hammer
in Istoria împriei Otomane.

-) Istoria ârii Romînesti, tiprit grecete de fraii Tunuzlii.

'O Cronicarul anonim în Ma<razinul pentru Dacia, IV,

) Constantin Cpitanul i Cronicarul anonim.
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dejde decît o tcut supunere ; ceî maî muli dintre boieri

se învîrtejir p'aceast îneleapt cale. Printre dîniî veni

s se închine statornicitei domnii i tînrul Radu Socol,

pe care un interes tainic i mult deosibit de nslirile celor

l'alî, îl ademenise la curile domneti.

Un vis mult dorit de fericire, învrjbit cu mustrrile

unei contiine rnite prin uciderea tatlui su, o drao^oste

curat, adînc, îngereasc ce'î legase inima de un neam
urgisit, cina d'a fi clcat un legmînt de ur i lupta cu

acel nestvilit farmec ce'l fcuse s'î urasc jurata rs-

bunare i turburare menirea vieii sale: iat cltirile sufle

tetî ce sfrîmau sînul Radului. Cu ce scop oare, cu ce ho-

trîre îî prsise el pustia cas printeasc de la Motru i
venise în Bucureti ? însui el nu putea ti ; dar o resri-

tur a inimeî îl avîntase spre locul unde ochii sî puteau

s zreasc pe zîna înflcratelor sale visri.

Cu ce dulce încîntare, cu ce uimire cereasc privea el

la tînra domni cînd, cu pas lin i uor, cu chip blînd

i smerit, ea pea în acea biseric unde pentru întîia

oar ea s'artase privireî luî ! El cta la dînsa în tcere

i une orî ochii lor se'ntîlneau, iar ea închina atunci capul

'un nor de roal i se lsa pe fa. Cînd apoi Radu r-
mînea singur în biseric, inima'î înmuiat cuta locul unde

maî întîî îî vzuse visul fericireî sale ; dar genunchii luî

rmîneau încremenii dinaintea mormîntuluî în care zcea
ucigaul printelui su, i, îngrozit de mustrare, el se

smulgea din acele dulci curse ale ispitei.

Acestea se petreceau prin anii o mie cinci sute eai-

zeci i cîî-va, chiar în mijlocul veacului al eaisprezecelea.

începuse dar acea epoc, cînd Turcii, atît pentru obl-

duirea inuturilor cretine ooprinse de dîniî, cît i pentru

înclinrile de pace i de prietenie ce legase Padiahul cu

unele puteri apusene, simise trebuin a se sluji cu oa-

meni cari s vorbeasc limbile europene i s fie maî de-

dai decît Osmanii], cu obiceiurile ghiaurilor. Cretinii

turcii aveau dar adesea, pe vremea aceia, maî bun pri-
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mire la Poart i mai lesne înnaintau ca ceî nscui i
crescui în legea luî Mahomet; într'adevr curtea lui Su-

leiman se umpluse de strini venetici, care'î lepdase

vechea credin i ajunsese la înalte dregtorii atît în di-

van cît i la ordie ; marele vizir Mahomet-Socoli era p-
mîntean din Bosna ca i viteazul aprtor al granielor

Hozrev-Paa : ali viziri, precum Sinan-Paa, Daud-Paa
erau arnuî i croai ; Aii cel gros era din Heregovina

;

capudanul-paa Piale era ungur, eunucul Ceafar-Paa, rus,

corbierul Ohiali, calabrez ; iar serascherul cel favorit

Ibrahim, vizirul eunuh Suleiman i viteazul corsar Hairedin

Barb-roie, spaima mrii Mediterane, erau toi din vi
greceasc ^).

Se înelege îns c mai ales acest din urm neam se

folosi de asemenea aplecri ale cotropitorilor si. Grecii;

cari dup luarea arigraduluî, se dase afund, fugind, cari

prin rile Apusului, cari prin inuturi mai deprtate ale

împrii, alungai, prigonii, silnicii pe unde'î nimereau

biruitorii, cu cîte puin i treptat prinser la suflet ; cu cît

mai mult scdea însemntatea i puterea Veneienilor i
Genovezilor, crora Sultanii de mai nainte le dase voie

a locui i a ine cantoare în mahalalele Pera i Galata,

dincolo de portul Stambululuî -), cu atît mai mult îndem-
natica miestrie a Grecilor îi fcea vînt i se dovedea

prin negutorii istee i bine nimerite, prin bogii adu-

nate de prin toate rile vecine în hasnaoa Patriarhiei i
ale mnstirilor greceti, prin slujbe dibace i folositoare

împlinite Turcilor la vremi priincioase. Pîn într'atît isbu-

tif fel a'i face mîn bun la Turci, încît împria le

arta a sa bun voin i a sa încredere, dîndu-le man-

supuri i întrebuinîndu'î ca slujbai ai bisericei, ca soli,

ca vamei, ca dragomani i chiar uile orî Ca ciritluitorî

de inuturi.

^) Hammer, Cantu.

2) Scherer : Istoria nîîgouluî.
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Grecii au avut pururea acel dar d'a fura inima i d'a

cîrmui pe nesimite voina stpînuluî lor ; firea le este a

se strecura pe la ceî cu puterea i a le amgi minile

printr'un farmec, care ar fi o netgduit predominire mo-

ral, de n^ar avea maî adesea o farnic slugrie, drept

mijloc, i o mîrav lcomie, drept el.

Astfel, din vechile neamuri ale împrie Rsritului,

din Paleologî, din Comnenî, din Rali, din Cantacuzenî,

din Duci, cari de mult se rsipise ori triau tupilaî prin

srccioasele înfundturi ale Fanarului, începur a se ivi

lstari scptate, care, uitînd vechea fal a strmoilor i
rîvnind, prin slugrie, la ocrotirea vizirilor, cîtigar, cu

acest chip, bogii însemnate, dobîndir înrîurire în diva-

nul turcesc, i cptar chiar cinstiri de la trufaii lor

stpînî. Prin mijlocirea acestor oameni puternici, cu. cari

se amestecase, în favoarea puin cumpnit a Turcilor i
muli ali Greci maî de rînd, toate jeluirile, toate cererile

cretinilor raiale sau încHnaî cu Osmanliî, îî luau un

sfîrit maî repede, i, de nu maî puin costtor, totui maî

puin primejdios.

Doamna Chiajna în prevztoarea'î îngrijire, cuget a'î

cpta reazimul unor maî puternici dintre acei Greci i
închipuind mijlocul unei încuscriri, ceru prin carte patri-

arhului losaf, ca s-i caute douî juni din Fanar pe cari

s'î fac gineri la dou ale sale cocoane. Patriarhul era

din neamul Paleologilor i avea un nepot de frate, june

plcut, mîndru i bine învat, anume Stamatie. Fr în-

doieal c luî îî hotrî unchiul de soie, pe una din dom-

niele romînce, iar pentru cealalt, ca s'î fac tot cu

acest prilej i mîn bun pe lîng primejdiosul Mihail

Cantacuzenul, patriarhul alese pe fratele acestuia, btrînul

i urîtul Andronic ^).

Mihail Cantacuzenul, mîn dreapt a vizirului Socoli, era

vame mare al sreî i tria în Anhial, pe Marea Neagr»

1) Henricus Hilarius în Crusius : Turco-Graecia, citai de incai.
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unde'î înlase un palat ce nu'l inea maî puin de dou-
zeci miî albinî; nimeni dintre Greci n'avea putere ca

dînsul, nimeni nu era maî temut, maî druit; nu se fcea

patriarh, nicî arhiereu în biserica Rsrituluî, care s nu'î

dea luî, mit ; toi îl cinsteau cu numele de Arhonta^ iar

Turcii, minunai d'a sa dibcie, îl poreclise i aitan-Ogli

((iiul dracului), i cu toate c el obicinuia s clreasc
prin ora pe o mucoai sau catîrc, cu veminte nu prea

falnice, opt Ciohodarî i lanicerî împrteti îl însoeau

pretutindeni ^).

Fratele acestui om însemnat, Andronic Cantacuzenul,

care'î inea casa în Pera, i Stamatie Paleologul nepotul

Patriarhului din arigrad, se scular s plece în ara Ro-

mîneasc, ca peitori ai fetelor luî Mircea.

tirea sosirii lor rspîndi o adînc turburare în sînul

luî Radu Socol. Pe cit vreme domnia Ancua, pe care

el o iubea cu dragoste tinuit, se artase închipuirii sale,

singuratic i împresurat de neîntinatul vl al nevinov-

iei, o nebiruit siieal, — poate i o urm de mustrare —
îl oprise d'a pune un el hotrît dorinelor sale i d'a

destinui îndelungata sa iubire ;
dar cînd i se înfipse în

inim temerea d'a vedea spulberate de un necunoscut,

visele atîtor nopi fr de odihn, cînd pricepu ce dor

fierbinte, ce chinuri adîncî ar lsa în sufletu'î ptima,
rpirea iubitei sale de ctre un altul, el nu maî sttu un

minut la îndoieal, ci cut îndat prilejul d'a întîlni pe

domni, d'aî vorbi i d'a priimi din gura eî, sau un cuvînt

de mîngîiere, o licurire de ndejde, sau osînda vieii sale

viitoare. Cîte-va zile umbl el rtcind prin curile dom-

neti, pîndind minutul cînd se nimereasc singur i fr
de marturî, pe domnia Ancua.

Casele domneti din Bucureti se 'nlau pe povîrniul

malului stîng al Dîmboviei, printre btrîne tulpine de

slcii, închise într'un larg ptrat de 'nalte i epene ziduri.

') incaîf Hammer, N. Bkescu: Postelnicul C. Cânta cuzino.
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care pe de o parte se afundau în ap, proptite cu largi

cpriorelî de peatr, iar de celelalte trei pri, înconjurate cu

anuri adîncî, îî artau pe dinafar numai întinsa lor fa
netencuit i cldit cu straturi de crmizi i de bolovani

de peatr; la mijlocul preteluî din faa casei se afla poarta

cu gang boltit, pe d'asupra caria se înla un turn ptrat

cu ferestruî de meterez ; iar dinaintea porii era o podic
care, prin mijlocul unui scripete, se lsa pe d'asupra an-
ului i se ridica la vremi de primejdie ; alte patru foioare

cu temelii întrite aprau colurile întinsei împrejmuiri. Pe
dinlîntru curii, nite lungi iruri de cldiri cu tinde

arcuite stau rezimate de acei înali prei i slujiau de

locuine sau od\ Copiilor din cas, strejilor i slujitorilor

domneti; apoî tot în rînd cu acestea veneau grajdurile,

ambarele i oaprele cu toate tacîmurile de drum, supt

îngrijirea Comiilor i a trarilor : mai în laturile caselor

domneti, în care rspundeau printr'o tind de scîndurî,

erau beceriile sau cuiniile i cuptoarele pitrieî ; în sus,

mai pe deal din dosul bisericeî, jicnita cu toat zahareaoa

i 'nsfîrit d'a lungul zidului ce se 'ntindea pe malul gîrlei,

se adposteau saielile cu vite i zalhanaoa curii domneti;

cci toate trebuincioasele vieei ctau a fi prevzute în-

tr'aceast cetuie, aezat pe un loc es ce era apropiat

de Dunre i de primejdioii mrginai i lipsit de orice

aprare fireasc.

Drept în mijlocul ogrzii, d'a-stînga bisericeî Iul Mircea,

se aflau casele domneti, cldire ptrat, mare, ardicat,

cu ziduri late în poale i fr tencuial, purtînd pe d'a-

supra lor un coviltir cu cerdac nalt i întins, un adevrat

munte de indril. Catul de jos al caselor abiea avea pe

ici pe colea cîte o cresttur pe unde s intre aerul în

beciurile'! boltite; de o parte numai, în fundul unei tinde

întuncoase, se vedea gîrliciul povîrriit al pivniei cu porile'î

de zbrele; cu toate acestea, ferestrele catului de sus,

mititele, lunguiee i întrite cu vergele de fer i cu obloane

ce se trgeaîi în chepeng, erau cu mult înlate de la
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pmînt, astfel încît pretele rmînea gol i neted maî pîn
sub strain. în dreptul porii i d'asupra cîtor-va trepte de

peatr, se afla ua cu dou canaturi de stejar, cptuite cu

tinichele i legate cu drugurî de fer; acea u se deschi-

dea pe o scar de peatr închis între douî perei i dreapt,

care ducea într'un pridvor, a) crui acoperi sta rezimat

pe stîlpi cioplii din bard i d'a lungul cruia se întin-

dea o lavi învelit cu rogojini i cu zblaie. Pe urm
venea o tind întunecoas în care da, de toate prile
uile deosebitelor încperi, din care unele, lungi i înguste

cu o mic ferestruie în fund, loca de odihn pentru

noapte, purtau numele de chilii^ altele maî întinse i maî

luminate erau slile de adunare, cinrile feluritelor dre-

gtorii i odile locuite de cmraî i de obtea curte-

nilor. Apoi, dincolo de tind se deschidea o larg sal
al crei tavan de grinzi înegrite se sprijinea pe dou i-

ruri de stîlpi scobii cu glafuri i cu flori, 'al crui fund

eit maî afar din pretele casii, ca un pridvor rotund cu

parmaclîc, era cu totul deschis ; aceast sal, pardosit cu

lespezi, loc de ospee i de dan în zilele clduroase ale

verii, se numea hor i slujea în tot-d'a-una ca loc de

adstare pentru ceî ce voiau s intre la chiliile neamului

domnesc, sau în sala sptriei unde era Scaunul lui Vod,
sau în sacnasiul cu geamlîc înaintat pe grinzi, care era

obicinuita edere a Doamnei i a femeilor sale. Toate

aceste încperi, precum i deosebitele bsci sau cmri
boltite, purtînd o cul rotunjit pe d'asupra, în care se

aflau, d'a rîndul paraclisul, haznaoa sau comoara i patu^

domnesc, rspundeau toate în hor, prin nite uî cu to"

curî de peatr nalte i înguste, aduse sus în îndoit per-

ghel i d'asupra crora se vedea spat, într'o firid, vul

turul reî. Printr'acea sal se fcea toat slujba din întru

a familiei domneti
;
p'acolo putea cine-va întîlni, trecînd

dintr'o odaie într'alta, pe Domn sau pe ori care altul din-

tr'aî si.

Radu Socol ispitise maî de demult cum c ficele Chiaj-

Al. Odobeaca. — Opere complete, i. 5
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neî, în fiesce diminea, eind din chilia lor, treceau prin-

tr'acea hor ca s mearg în odaia cu sacnasiu, unde se

adunau la lucru toate femeile doamnei ; el se socoti c
minutul cel maî priincios spre a face Ancueî destinuirea

sa, va fi acela
;
i 'ntr'adevr, într'una din zilele pîn s

nu soseasc în Bucureti peitorii rigrdenî, el se folosi

de singurtatea slii, prin care se strecura încetior tînra

fat i, inînd strîns pe al su pept ce svîcnea cu înfocare,

marama cea neagr, singurul martor al îndelungatei sale

iubiri, el pi dinaintea domniei i cu buzele tremurînde

îî zise :

— «Domni ! am cutezat într'o zi îngrozitoare s rpesc

«de pe capu'î acest jalnic vl. De atuncea l'am pstrat,

^i. nesocotitul de mine, ca un zlog de scumpe, de dulci,

«de 'ncînttoare ndejdi! — Acum sim, vaî ! c visu^mî a

«fost o nluc ; raza ce a lucit cîî-va anî asupr'mî se

«stinge i trebuie s intru iari în negura viei-mî trecute.

4 Primete dar înapoi acest drag cheza al amgireî i al

«deartelor mele dorine».

Cu aceste cuvinte el întinse tinerei fecioare marama
cea neagr ; iar dînsa, al crei fraged obraz se roise ca

pelia unei persici dogorite de soare, ridic senini, dr-
glaii ei ochi albatrii, muiai într'o rou de lacrimi i cu

glas obidit i gale, îî rspunse :

— «Jupan Radule ! dac cu adevr îi este atît de scump,
«de ce vrei oare s'mî înapoiezî acum o jalnic podoab
«ce'mi aduce aminte plînsorî trezite i'mî vestete poate

«restriti viitoare? — De mi'i crede, pstra-veî neagra'mi

«maram pan ce veî simi c î-a perit în inim ori ce

«scînteie de ndejde».

i 'ndat, pare c s'ar fi temut d'o nesocotit mrturi-

sire, ea pripi pasul spre ua sacnasiului, lsînd pe Radu
uimit de vesele gîndirî, de o fericire Iui înc necunoscut.

Apoi domnia, intrînd în cercul jupînielor adunate, cu

anevoie îi putu ascunde turburarea ; în zadar se încerc

zilnicele'i lucrri, cci mînile'i reci i tremu-
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rînde pare c pierduse îndemânatica lor agerime ; nici

fusul de sidef nu i se maî întorcea între degete, nici un-

drelele nu maî tiau s'apuce iele împleticite, nici firul de

mtase nu mai nimerea s'nire mrgritarele vrsate în

poal'î ; ci ochii ei cutau aiurea, la malurile înverzite ale

Dîmboviei, la norii fluturaticî de pe cer, pare c'ar li vrut

s încreaz acelor mîngîioî i tcui prieteni, taina ce um-

pluse inima ei de fericiri i de temeri.

Muierile bgar în seam aceast neobicinuit turburare

a Ancuei i începur s'i dea coate, privind'o cu coada

ochiului, s se cerceteze una pe alta, prin semne, de pri-

cina acestui neastîmpr, s'î opteasc la ureche, zîmbind

pe tcute ; dar o femeie a Doamnei Chiajne care veni s i

pofteasc pe amîndou domniele din partea mumei lor,

precurm acele glumee i clevetitoare bnuieli.

Ancua tresri ca din visare ; apoi îndat se scular

amîndou, pline de 'ngrijare si cu fa smerit i supus,

intrar în baca rotund cu preii i pardoseala de peatr,

unde le atepta Chiajna, ezînd pe un je înalt de stejar

spat, cu treapt supt picioare i . alturi cu o mas, pe

a crei învelitoare de hram, sta aezat, printre hrisoave

pe membran, i printre felurite pitace domneti, pecetia,

cu care Doamna, netiind, ca toate femeile romînce de

pe atunci, a scrie, însemna numele su. Tot într'acea

odaie era i patul Chiajnei acoperit cu un macat de piei de

urs, iar într*o scoab, în prete, ardea o candel de argint

dinaintea sfintelor icoane.

Domniele se plecar în faa mumei lor i ridicîndu-î

mina de la pmînt, îi srutar dreapta i o aduser la

frunte, dup vechiul obicei al rii ; apoi se rînduir di-

naintea ei în picioare cu capul plecat la ascultare. Chiajna

rece, posomorit ca în tot-d'auna, le spuse :

— «Fiicele mele! s'aveî în tire c'am gsit s v cs-
«toresc pe amîndou; atept acum curînd s soseasc gi-

^nerii votri din arigrad, unde voi trebuete ca în scurt
t vreme s'î urmai. Nu m îndoiesc câ veî ti pururea s
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«v purtai ctre soii votriî ca dou domneti cocoane

«ce suntei. Atîta v spui!»

Sora cea mare srut de iznoav cu supunere mîna

Doamnei i se gti s ias ; iar Ancua, în vinele caria

tot sîngele se sleise, se 'ncerc mcar s scoat un suspin

dar ochii eî întilnir cutarea stranic a Chiajneî, în care

sta tiprit o nestrmutat hotrîre i îî fu i eî nevoie

d'a se supune în tcere. Ins o jale adînc îî cuprinse

toate simirile. De ce voise soarta s 'î arate, ca într'o

fulgerare, o viea fericit^ 'apoî aa groaznic s'o am-
geasc ? De ce, dintre toate mumele, pe dînsa, fiin blînd

i drgstoas, s o dea ursita pe mînile unei mume neîn-

blînzite ? Cu aa mîhnicioase cugetri îî petrecea Ancua
zilele i nopile, i inima'î obidit mereîi suspina i ochii

sî întristai se topeau în lacrimi de foc.

Sosir 'nsfîrit in Bucureti ginerii greci. Unul, copi-

landru, tînr, frumos, sprîncenat, cu mustaa mic i neagr,

cu ochi de femeie, cu prul încreit, nalt, sptos i tras

ca prin inel, ca unul din acei palicari muieratici, purtînd

fustanel fîlfind i strîns la mijloc, cma de filaliu,

larg'n mîneci i cusut cu bibiluri, colciaci i cepchen

de filendre stacojiu numa'n fir i'n mrgritare, fesul la

o parte, iminei mici i roii, 'apoi la brîu dou lungi

pistoale ghintuite, lucrate în Veneia numai cu sîrm de

argint i cu sidefuri, i o pal de Taban cu apele negre

pe ti i cu mîner de petre scumpe. Acela era Stamatie

Paleologul ; el intr în curile domneti în sltaturile i
în desghinurile unui armsru arbesc ager i sglobiu,

cu prul vînt rotat i cu o ir de stele rocate pe pept

i pe spinare. Alturi cu dînsul înainta, pe un cal mai

ticnit, dar încrcat cu grele podoabe, Andronic Cantacu-

zenul. Trupul acestuia, mrunt, neputincios i gîrbovit

pare c d'abia purta capul su mare, pleuv i crunt,

cu obraji spîni, zmezi i slabi ; dar buzele'î subiri i în-

creite, ochii si mici, vioi i ptrunztori, nrile'i largi

i neastîmprate dovedeau acel duh sprinten i iste, acea
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minte iscusit i dedat cu intrigile i cu batjocura, care

sunt ca o însuire a neamului grecesc. Vemintele sale 'l

artau c este unul din nalii dregtori aî bisericeî bi-

zantine \) ; în cap purta naltul calpac de hîrie fumurie cu

fund de serasir
;
pe dînsul avea o hlamid de sevaî rou

cusut cu palme de fir pe poale i încins d'a curmeziul,

pe sub supiorî, cu un lat brîu sau omofor, semnat cu

matostaturi în atrange ; iar d'asupra, o larg mantie de

buhur alb cu ceaprazurî de aur i îmblnit cu jder, cci
d'atuncî începuse Cazaklîiî s aduc în arigrad scumpele

blni de Mosc -).

împrejurul lor stau grmdii opt-zecî de c^reî turci ^),

lanicerî, Spahii i Ciohodarî împrteti, unii cu înalta

cuc din vîrful caria atîrna, pe alele calului, o lat pan
verde, alii cu coif poleit i împodobit cu dou aripe de

curuî, sau cu o coad învoalt de pun
;
purtînd pe dîniî

nite capoate de filendre, de ghermesuturî i de felurite

stofe, care îmblnite, care cusute cu fir ; înarmai cu sulie

de trestie din Hind, cu arcuri încordate, cu tolbe de

sgei veninoase, cu iatagane de Horasan i cu snee
frncetî.

Tot norodul romînesc, înc neînvat cu falnicile po-

doabe ale curii i ale ordieî luî Suleiman, privea cu

mirare acest mre alai. Dar i maî mare fu mirarea

cind slujitorii descrcar de pe catîrî, bogatele odoare sau

daruri de nunt ale peitorilor greci ; ici se vedeau si-

peturî de sidef pline cu ghiordane, cu cercei, cu lefturi

de smaragdurî, de balauri, de rubinî, de zamfiri
;

pline

cu paftale de aur i de matostat, cu colane i cu spon-

ciurî de mrgean i de mrgritare, cu surguciuri de bri-

liant ; mai colo boccealîcuri de stof cu aternuturi de

ac^abaniu, cu primenele de borangic i de filaliu, cusute

•) Diicange.

-') Hammer : Ihtonu împriei Otomane.
• ) Crusius în Sincaî.
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CU bibilurî, cu gevrele i cu brînioare de beteal, cu

feregele i biniurî de buhur, de cnv i de sevaî,.

cu blnuri de der, de rîs i de samur, cu gearurî i cu

taclituri turceti ; maî dincolo lzi cu covoare de Ispahan^

cu oglinzi de Veneia, cu buhurdarurî pline de scumpe
miresme din Hegias, cu aprtori de pene, cu felegene

de smal, cu zarfurî de sîrm, cu tipsii, lighene, i ibrice

de argint, cu cohale de cletar de munte, cu linguri de

filde spat i cu felurite alte bogii, care, de prin toate

rile le aducea Veneieniî, Armenii i Ebreiî, în arigrad ^),

Toate aceste minunate daruri, precum i chipul plcut

al lui Stamatie, lesne fermecar minile domniei celei

mari; dar Ancua, srmana, sta nesimitoare sau maî bine

vedea cu groaz apropiindu-se minutul logodnei sale cu

Andronic, ce'î însuflase numai ur i fric. Cu toate

acestea^ ceasul cel groaznic sosi. în biserica domneasc
se gtise, pentru aceeai zi, srbarea amîndoror nunile

;

patru cununii erau aezate pe sînita mas i nunii, cu

patru fclii, înconjurar, d'o parte o preche vesel t
potrivit, de cea-l'alt, dou fiine ce smnau una cu

alta cum seamn cruntul junghietor cu jertfa'î nevinovat.

Slujba se 'ncepuse i Ancua, galbin i plîns, abia se

inea pe picioare, cînd din gloata adunat în biseric, un

tînr, împins ca de furia desndjduiriî se rpezi în cercul

nuntailor i, ridicînd pe d'asupra unei fclii, un vl de

zbranic negru, îî dete foc, strigînd : «Piei, amgit mea
ndejde!» — O vîlvoare de foc se'nl în bolta bisericei

'apoi o uoar cenu czu pe masa cununiilor.

Ancua cunoscuse într'acel tînr pe Radu i, scoînd

din pieptu'î sfrîmat un strigt de durere, ea czu jos le-

inat.
Aceast împrejurare rmase de toi neîneleas

;
pe An-

cua o ridicar pe brae i slujba se urm cu grab.

Amîndou domnitele eraîi mritate si maî înainte ca s-î

^) Scherer : Istoria negoului.
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ridice casele i s se porneasc cu soii lor la arigrad,

cîte-va zile veseliile i srbtorile se urmar în popor.

Turcii ÎI artau miestria lor în jocul geriduluî, nimerind

lul cu sulia asvîrlit în fuga cailor ; apoi Romîniî îî

încercau puterile la trînt i la lupt dreapt, apucîndu-se

cu brae vîrtoase de mijloc, opintindu-se, smucindu-se, în-

vîrtindu-se i'n sus i'n jos, i'n dreapta i'n stînga, pîn
ce unul dovedea i izbind pe protivnic la pmînt, îl punea
în genunchi dinainte-î ^). Pehlivanii arapî i hindiî, ce'î adu-

sese din ara turceasc, fcur i eî feluri de nsdrvniî
i de jocuri minunate i nevzute locurilor noastre ; unii

sreau în vsduh, cu capetele în jos, peste opt bivoli pui
în rînd ; alii clcau cu iueal pe o fîie de tulpan întins,

fr d'a se cufunda -), iar unul maî ales schimba în tot

chipul o cciul, care cînd o arunca pe pmînt, pe loc

se prefcea în feluri de cciuli deosebite. De acolo a i
eit vorba romîneasc : Alt cciul ! cînd vrea omul s
zic c s'a schimbat starea de maî înainte a unui lucru ^).

Apoi seara se aprindeaîi prin piee locuri mari de paie

i zicea mereu tubalhanaua turceasc de juca norodul

;

i une-ori slujitorii slobozeau în mijlocul gloatei cîte o

vulpe cu coada muiat în pcur aprins, de fugea lumea

în cotro putea i muerile speriate se îmbrînceau i alergau

ipînd ; iar brbaii, slobozind mereu pistoale i desfun-

dînd la bui cu vin, chiuiau i benchetuiau i se veseleau

cu cîntrile cimpoaielor i cobuzelor munteneti i cu

diblele lutreti.

In scurt, ast-fel se petrecur aici la noi cununiile co-

coanelor doamnei Cheajne cu Stamatie Paleologul i cu

Andronic Cantacuzenul, amîndoui coconi rigrdeni.

1) Balada luî Mihu Copilu.

-t Constantin Cpitanul, povestind nunta fiului luî Radu Vod cu

domnia lui Duca Vodâ.

") Tradiiuni de la o nunt sub Constantin Vod Ipsilant.
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III.

FUGA

Cîte-va zile dup nunile domnielor luî Mircea Vod,
Stamatie Paleologul purcese în grab la arigrad cu soia

sa ; iar noul luî cumnat, Andronic Cantacuzenul, fu silit

s maî zboveasc, cci chiar din seara cununiilor, tînra

sa mireas înc nu'î venise în simiri ; dar presupunînd

c vremea va potoli necunoscuta eî patim, maî bine de

cît leacurile vracilor, Grecul bnuitor i întrîtat zmulse

pe biata Ancua din zadarnicile îngrijiri ale jupanielor

curtence, i cu tot alaiul, cu toat zestrea eî, purtat în

zece care ^); el trecu la Rusciuc.

In seara cînd rmaser s mîie într'acea cetate, dom-
nia isbuti ca brbatul eî s'î lase^ drept locuin, un chioc

învecinat cu casele unde eî concise. Acel chioc de lem-

nrie, lucrat numai în cafasurî i în spturî de chiparos

i de iasomiu, pardosit cu lespezî de marmor sîngerie

i împodobit cu toate trebuincioasele zmluite cu side-

furi, era aezat pe o coast surpat, dar nu prea înalt

a Dunrii
;
prin vergelele încruciate ale ferestrelor ve-

derea se întindea peste toat limea rîuluî. Acolo domnia
Ancua, singur i coprins de o jale adînc, cu inima

sfiat, cu faa ofilit, plîngea amar cruzimea soartei sale
;

noaptea era înaintat i lacrimile'î curgeau fr' de înce-

tare, cci de mult somnul fugise dintr'ai sî ochi ; dar cu

încetul fruntea'i obosit czu pe a sa poal, trupu'î slbit

d'atîtea suferine, par'c se cufund de sineî ; o piroteal

a minii, o împejenire a ochilor începur a o coprinde,

cînd de o dat i se pru c aude, ca într'un vis mîngîietor,

un glas deprtat ce cînta cu viers tînguios aceste duioase

cuvinte

:

1) Henricus Hilarius, citat în Criisius, Turco-Grcecia.
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o

— «Frunza'i verde, apa'i lin,

'al meu suflet turburat

;

Luna vars'a sa lumin.

Dar mî-e gîndul înnorat.

«Unde merg, în ori ce parte,

N'am nimica de dorit

:

Visele'mi au fost deearte

;

Ce-am iubit m'a amgit!»

Ancua se trezi din aromeal
;
glasul prea c se apropie :

ea sri la fereastr. Printre zbrele vzu luna plin co-

lindînd rpede faa senin i albastr a cerului
;
pe Du-

nre scînteiau razele eî rsfrînte în miî de talazuri ; de-

parte în colo un pescar turc trgea la edec în tcere

caicul su încrcat; la poalele chiocului, codobaturile,

acele rîndunele de ap cu lungi pene albe în coad, se

aterneau, în sborul lor iute, pe faa apiî 'apoî iari se

ascundeau în cuiburile lor gurite ca nite urloaie într'acea

coast rîpoas. în rpaosul nopii se auzea numai cltirea

undelor ce se izbeau încetior de mal i susurul alene al

vîntuleului de var. Peste puin ochii Ancueî zrir o

luntricic ce'nainta, despicînd valurile ; un brbat, cu ve-
minte negre, edea într'însa. El începu din nou s cînte

cîntarea de adineauri :

— «De'mi lucete luna'n cale,

De'mî e vîntul cu noroc,

Ea n'alin a mea jale,

El nu stinge al meu foc.

«Dar iubita mea s vie,

S'mî opteasc : Te iubesc !

'atunci inima'mî re'nvie,

într'un ral dumnezeesc !»

Nu maî era înduoial ! Acel vîsla cuteztor era Radu
;

acel glas plin de mîhnire era al lui

!

Fericirea în culmea sa, e nesocotit adesea ca i des-

ndjduirea. Ancua gsi în slabele'i mînî destul putere
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ca s sfrâme zbrelele de lemn ale chiocului. — «Ra-

dule ! !» — strig ea cu glas ptrunztor i sri pe fereastr.

Din norocire cîî-va stînjenî numai erau pîn jos ; Ancua
cu cosiele^! plvie rsfirate, învlit numai într'o ie sub-

ire i într'o fust de alb mtase, czu pe nsipul jilav

i moale al prundului.

Radu sri 'ntr'o clip pe mal, trase capul luntrii c'o min
vîrtoas pe uscat, ridic cu'n bra puternic, mldiosul

mijloc al tinerii femei, i, cu scumpa luî sarcin pe brae,,

slt iute 'n luntre ; apoi, îmbrîncind tare rmul cu vîsla,

cîte-va voiniceti lovituri de lopat, avîntar micul vas de-

parte de coast. Ancua, turburat, uimit d'atîtea viî i
felurite simiri, rmsese pitulat în fundul luntrii, cu ca-

pul rzimat de peptul Radului ; trupul eî tremura ca frunza

;

braele'! sta încruciate p'al su sîn ce svîcnea cu iueal,

sub uoara'î ie de borangic
;
glasul i se curmase i, une

orî numai cu o zîmbire îngereasc pe buze, un suspin

întrerupt se revrsa din adîncul inimei sale pline, i la-

crimi, ca mrgritarele, picurau dintr'aî sî ochi inundai

d'atîta fericire.

Luntrea ajunsese în albia mare a Dunrii i, cu Radu la

cîrm, se strecura uor, furat de undele repezi ce se go-

neau i se îmboldeau cu vuiet amorit ; o suflare rco-

roas sbîrlea faa apiî i legna încetior înaltele catar-

turî ale icilor ce se vedeaîi albind în deprtare cu pîn-

zele lor umflate ; razele luneî se resfrîngeau, cu viî hcurirî

pe culmea nestatornic a valurilor, rspîndind pe cer i
peste rîu o dulce lumin ce se îngîna cu negreala ma-

lurilor deprtate. Pe ostrovul învecinat un stol de babie

sta adormite i une-orî numai cîte o streaj de noapte din

ele, întinzîndu-î aripele trunchiate i cscînd în sus cio-

cul eî cu gu adînc, scotea un ipt ascuit, de rspun-

dea malul de'mpotriv, iar Ieitele speriate se da afund i
se ascundeau în stuful i în papura de pe mal. Apoi iar

toate se astîmprau i o opt de tain se rspîndea îm-

prejur.
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Intr'acea linite a tireî, Radu ridic vîslele pe d'asupra

apelor i ochii sî se lsar cu dragoste asupra Ancueî

;

dar în cuttura eî, el întîlni atîta bucurie, atîta încredere
;

încît braele'î o strînser cu încîntare de al su pept i
buzele lor pentru întîia oar, se lipir într'un dulce s-
rutat !

O ! dezmierdare nespus a celui d'întîî srutat pentru

dou tinere inimi ce de mult se doresc ! cine va putea

oare s te descrie ? Cine va cuteza s cînte acel cîntic

de izbînd ? Cine va ti s spun cîte simte firea omu-

lui într'acel singur minut al vieii, cînd fericirea covîr-

ete toate cele-1-alte simiri ? Nici srutarea blajin a ma-

mei pe fruntea pruncului su adormit, nici îmbriarea
freasc a robului scpat din robie, nici mîndrul zîmbet

al învingtorului, in ceasul biruinei, nu pot coprinde sufle-

tul cu un farmec ca acela, lipsit de griji i de mustrare,

de rivniri i de trufie

!

Radu întrerupse tcerea: — «Ancuo !»— zise el, — «nu

«tiu de sunt ali oameni mai dedai cu fericirea ; dar pen-

-îtru mine ceasul acesta e mai presus de cîte aievea min-

«tea'mi a visat! — Toat viaa'mi pîn acum am trit'o în

«amrciuni ; deunzi în sfîrit m simii cufundat ca în-

«tr'un nor întunecos i un vîrtej viforatec m împinse ca

«s m iau dup urmele tale. Ziceam în mine : Ce'mi mai

«este bun viaa?.... Singur, srman, lipsit de prini, de

«rude, de prietini, cari s prinz mil de mine, lumea îmî

^e pustie. Ori unde nu va fi dînsa, eu nu am pe nimeni

!

«S pas deci pe calea unde a trecut ea, s calc în ur-

mele'i deerte i, fiind-c soarta a menit'o a altuia s fie,

*ca cel puin doru'mi, ca un fum cuvios de tmîie, pre-

«tutindeni s se înale la dînsa!.... Ancuo! tu ai prefcut

«acel nor în soare de lumin ! Tu ai deteptat în sufle-

«tu*mî o via necunoscut! Tu aî reînviat inima'mî ofi-

«lit! Tu eti îngerul mîntuirii mele!»
— «Radule,» — rspunse Ancua cu glasul înecat de la-

«crimi de bucurie, — «din tot sufletul eu te iubesc! Mai
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«mult d'atîta eu nu tiu s'î spun ; dar un viers tainic

«optete de mult în mina i 'mî zice c viaa cu tine'mî

«va fi dulce, c numai cu tine a voi s mor!»

în vremea acestor drgstoase vorbiri, prin care ferici-

ii tineri îî împrtau psurile i dorurile inimeî lor,

cursul rîuluî furase luntrea i o împinsese cu rpeziciune

pîn la gura acelei strîmtorî, prin care apele albiei celei

mari se revars cu bolbur în matca maî îngrust a tr-

muluî romînesc, tocmai la capul ostrovului Mocanu. într'a-

cel loc, unde apele se 'nvrjbesc i se sfredelesc în adînc

vîrtejurî, vasul începu a ovi, cltinat pe înalte talazuri

care se izbesc i se afund cu un urlet întrîtat. Acea

uiertur spimînttoare a valurilor, acele micri furtu-

noase ale luntrii, înfricoar pe Ancua ; stpînit de o

nespus groaz, ea d'o dat îî arunc braele dup gîtul

luî Radu i, strîngîndu-se de peptul luî, înl ochii ctre

cer i rosti cucerit aceast rug : — «Doamne ! Doamne !

«fii cu îndurare! scap-ne zilele, fie'î mil i nu voi s
«perim în ceasul cel maî norocit al vieeî noastre!» —
Radu puse în grab mîna pe vîsle i, sprgînd cu putere

sila talazurilor, el se lupt voinicete pîn'ce mica sa lun-

tre, ocolind prpstiile, sltînd uurel pe d'asupra valuri-

lor, scpînd, ca prin minune, din miî de nevoi, isbuti s
ias din primejdioasa strîmtoare. Atunci ea începu iari

s pluteasc maî lin pe albia sting a Dunrii. De acolo

se zrea, în susul apei zidurile ceteî Sn-Giorgiu, care

din ostrovul su înlat apra oraul Giurgiului ; iar îna-

inte, pe limanul al Smîrdeî, licura un foc de paie.

Radu cunoscu într'aceia semnele btrînuluî su slujitor

Bnic, pe care'l lsase la mal. El cîrmi într'acolo i, gr-
bind loptarea cu ale sale brae vînjoase, crora i dra-

gostea le dase o nou trie, trecuse toat întins Dun-
rea decindea, sosi în sfîrit la malul dorit, tocmai cînd

luna scpata, gonit de luceafrul albicios al dimineeî.

Bnic, care de mult ducea grija stpînuluî su, alerga

cu veselie ca s-1 întîmpine ; dou iroaie de lacrimi curgeaîi
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pe obrajii luî, cînd vzu pe Radu, srind sprinten pe uscat.

Srmana btrîn i credincioas slug^, care '1 crescuse din

a sa pruncie, îl îmbria, îî sruta mînile, rîdea, plîngea,

ÎI fcea semnul crucii, nu tia cum s îî mai arate bu-

curia, cum s mai mulumeasc luî Dumnezeu.
— «Bnic», — îi zise Radu, — «de m vezi tu acum cu

«via, Domniei Ancuei s 'î aibi mulumire ; dînsa mî-a

fost mîntuirea. S-i fie de aci înainte, ca i mie, stpîn!»
Bnic srut cu recunotin mînile Ancuei, i apoi,

cu mirare, începu s întrebe: — «Dar cum! ce fel s'a în-

tîmplat... ?»

Radu 'i curm vorba :
— «Nu e acum vremea pentru cer-

«cetri. Vorb mult, srcia omului! S ne grbim s
«fugim, cci zorile se revars i ar putea s ne dea în

«urm».
— cDar, vai de mine! stpîne», — opti btrîna slug,

în mintea cruia bucuria se prefcuse acum în zmerit

îngrijire dinaintea unei fiici de Voevod, — «cum o s poat
iumbla domnia clare? Noi avem numai doi biei cluei...

'apoi încotro s ne ducem?...»

— «încotro? Mai întrebi? La noi acas, la Motru». —
rspunse Radu.

— «Ce gînd ai, stpîne»; — adogi Bnic, — «apoi e

«biata cas a noastr de la Motru, dup potriva unei fete

«de Domn ?»

— «Ancua, mo Bnic, nu pune pre la zdrniciile

(falei. D'acum înainte averea eî, ca i a mea, st numai

«în inim. Ne iubim ; ce ne pas nou de srcie?—Aa e,

«drag Ancuo ?»

«Unde voi fi cu tine. Radule, acolo voi fi i fericit!»

Tînrul Socol srut dulce pe a sa iubit i înclecînd

voinicete calul su unguresc, el aternu bunda sa pe

oblîncul eleî, ridic în brae pe Ancua i o aez d'a

curmeziul rezimînd-o de al su piept. Bietul Bnic, ne-

putîndu-se înc bine domiri, ridic cu mirare sprinceana,

dete din umr 'apoi mormi ; — «Vezi Doamne ! ce-s ti-
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nereele la om !» — încalec i dînsul pe mrunelu-î bidiviu

i se lu în fuga mare, dup fericiii tineri ce se depr-
tase în treaptul calului.

Cltoria fu lung i ostenitoare. Dar cine nu tia cîte

poate juneea i iubirea adunate la un loc! Eî umblau maî

mult noaptea pe rcoare, tot prin cî pustii i lturalnice,

ferindu-se a detepta bgarea de seam a drumeilor i a

locuitorilor ; dar în cale, precum i în conacele lor, alese

tot sub veselul frunzi al pdurilor, cîte dulci i drgs-
toase vorbiri ! cîte visuri de fericire plzmuite ! cîte nepre-

uite i încînttoare dezmierdri.

Astfel, dup mai multe zile de cltorie, sosir ei în

valea Motrului. Rîul cu apele sale galbine, curge pe o

matc de lut ncleios, ocolit cu un desi de verdea ;

acolo salcia pletoas, socul mirositor, alunii mldioî^ ar-

arii cu pojghie roii, carpenii stufoi, salba moale i teii

cresc amestecai cu falnici jugatri, -cu plopi 'nali i subiri,

cu anini uurei, cu ulmi albicioî, cu sîngerei pestrii, cu

corni sucii si vîrtosi. Printr'acel htis felurit de arbori ce

se 'ndeas i se împleticesc^ mierlele i piigoii uer i
ciripesc, sltînd din ramur în ramur, iar pe vîrful co-

pacilor turturele sure i porumbei slbateci se 'ngîn în

vreme ce prigorii cu pene albastre chiuesc mereu în zborul

lor neastîmprat.

Un drum îngust i mltinos strbate acea lunc înve-

selit i duce pîn la vadul Motrului^ dincolo de care se

vede curtea lui Socol. Acea locuin, odinioar îmbielugat

i zgomotoas, era acum pustie i cu totul slbtecit; pe

zidul de împrejmuire, acum muced i învechit, se întinsese

lungi ramuri de ieder stufoas ; streain porii învelit

cu blni putrezite de stejar se acoperise cu muchiu. în

întru curii buruiana crescuse înnalt i abia se mai zrea
în fund, o groap adinc i mare, astupat p'alocurea cu

surpturi de zid, printre care rsrise boziile i blriile

;

— atîta mai rmsese din falnicele case ale vornicului Socol,

pe care Mircea Vod poruncise s le doboare la pmînt!
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Maî în lturi era o colib învelit cu ovar, în care tria

doî, trei romînî scptai, singurii slujitori rmai la curtea

boiereasc; în preajm, sub nite vechi tulpine de nuci,

cu crcile pe jumtate arse i uscate, erau aruncate obezi

de roate, juguri de car, ghizdurî, doage i alte unelte de

joagr, cu care îî cîtigau pînea acei srmani muncitori.

De alt parte, cîte-va înguste brazde de fasole, de praz i
de legum; maî icî, un coar în care se adposteau seara

puine vite de hran ce pribegeau ziua pe malurile gîrleî,

maî dincolo, o ir de paie i nite copite de fîn. Prin

iarb nalt i deas alergau i se jucau cîî-va copoi i o

potec strimt, cît trece omul cu piciorul, strbtea de la

poart pîn în bttura locuinei stpînuluî. Aceea era sin-

gura cldire de zid rmas în curte ; era un turn înnalt

i îngust cu ferestre mici i nepotrivite, avînd jos o porti
boltit, caria îî slujea de prag o piatr de moar crestat

în dou. Pe din întru o lung scar învîrtit, cu trepte

mici de piatr, da intrare, la deosebite caturi, în nite

chilii pardosite cu crmizi, din care abia dou maî erau

le locuit. Intr'una, sus, ezuse Radu i în cealalt, maî

iproape de ua intrrii credinciosul su Bnic. Acel turn,

iezat în vecintatea porii, purta numele de Chindie, cci
fusese odinioar, pe cînd se înnlaîi mree casele vor-

liculuî Socol, locul de streaje, de unde, ca i în curile

lomnetî, se vestea cu tobe i cu surle, ceasul înserat al

îhindieî, cînd toi oamenii casei se adunau la cin i porile

>grziî se închideau.

Ajungînd în acele locuri slbatice i despuiete, Ancua
m simi cîtui de puin acea comf)timitoare mîhnire ce

laî adesea srcia insufl chiar i inimilor miloase trite

In belug ; ea înc se jjucur de linitea acelor pacinice

irmuri i îndat 'i însui înt'însele toate visele sale de

rorocire. Decî viaa eî, ca i a Radului, se strecur de

ituncî ca într'un ir de dulci i neturburate plceri. Zilele

'eceau ca un zîmbet, nopile ca un farmec î fira o feri-
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cire de acelea pe care soarta duman nu le druiete
pentru mult vreme unor inimi de muritori !

S ne întoarcem iari în cercul viforos al luptelor 'al

intrigelor politice.

Andronic Cantacuzenul, amrît i înfuriat de fuga fr
veste a soiei sale ^), alergase drept în Anhial, la fratele

su Mihail ca s'l întiineze despre crunta necinste ce i

se fcuse în ara romîneasc. In pismaa sa mînie, feri-

cirea luî Stamatie i se prea o batjocoritoare umilire, pe

care sufletul su trufa nu o putea mistui. El însufl pu-

ternicului su frate zavistiosu'î necaz i'l fcu prta cl-

duros la a sa rzbunare 2). Mihail Cantacuzenul nu era

om în mintea cruia s se tearg lezne o înfruntare
;

deci el se scul în grab, se repezi turbat în arigrad,

unelti miî de tainice intrigi, iscodi rriii de pîrî mincinoase

i apoi dete în genunchi la vizirul Socoli, cerînd mazilirea

neamului domnesc din ara Româneasc i deprtarea din

scaunul pstoresc a patriarhului losaf ^). Bietul acest b-
trîn, pîrît pe nedreptate i tras în judecat dinaintea sobo-

rului, pentru nite vini fr temei, fu gonit cu necinste

din patriarhie i muri ascuns într'una din mnstirile mun-

telui Atos^).

Din partea îns a familiei domneti, Cantacuzenul în

tîmpin o mult maî vie împotrivire. Chiajna îî cîtigase

aprtori chiar în sînul saraiuluî împrtesc ; solul eî cer-

case mai din vreme Porile i mituise pe maî muli din

1) Pînâ la aceast fug am urmat, maî mult sau maî puin, întîm-

plrile istorice. Dar despre fuga soiei luî Andronic, Henricus Hila-

rius ne spune c chiar doamna Chiajna a trmis s o iea înapoî de

la brbatul su, înc de pe drum.

2) Henricus Hilarius în Criisius, Turco- Graseia.

3) Henricus Hilarius ; Lequien, Oriens Christianus ;
Hammer ; Me-

letie, Istoria bisericeasc.

*) Epistol trmis de ctre Crusius, care coprinde povestirea luî

Henricus Hilarius ; Charriere, Negociations de la France dans le Le-

vant, III, p. 741 et sq. nota 1.
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înalii dregtori. De aceea i noul Sultan Selim, nevoind

s strice voia nici unuia dintre puternicii viziri, hrzi luî

Mohamet Socoli carte de Mazilie pentru Petru Vod chio-
pul i tot de odat, luî Sinan i luî Mustafa, aprtori vîn-

duî aî neamului Mirceoaiei, le drui firman de domnie pen-

tru Alexandru, al doilea fecior al Chiajneî.

Tot Chiajna era maî tare ! Ingîmfat de aceast nou
biruin, ea socoti vremea numai bun pentru o nou i
desvîrit lovire asupra boerilor rsvrtiî, urmînd dar

pilda de curînd dat de ctr Domnul Moldoveî Alexan-

dru Lpuneanu ^), ea adun la un osp pe Radu, logo-

ftul din Drgoetî, pe Mihnea din Bdenî, feciorul luî

Udrite Vistierul, pe Toader de la Bucov, pe Vladul Ca-

pleî, pe Ptracu, pe Calot, pe Stan, feciorul Drgule-
uluî, pe Radu, stolnicul din Boldetî i le tie capetile ^).

îndat apoî porunci se trmiser la banul din Craiova, la

ispravnicî i la vtaiî de plaiurî ca s prinz, orî mori
orî cu zile, pe mulî ali boierimî de price, printre cari

era socotit i Radu, feciorul vornicului Socol de peste Olt.

Cu aceste împrejurrî se petrecuse cît-va vreme ; lunile

vesele ale ierneî fugise, luînd cu sine jocurile pe verdea
-i plimbrile noaptea pe lun i acea mulumire sufleteasc

ce nate din radele maî clduroase ale soareluî, din mirosul

blsmit al pajiteî înflorite, din miile de nepreuite da-

ruri ale rodirei.

Omul, ca firea, zîmbete cu soarele, se 'ntunec cu norii,

s'alin cu seninul, se turbur cu furtuna ; fiece schimbare

a natureî are un rsunet în inima sa ;
fiece frunz ce cade

înglbenit toamna, las un dor în sufletu-î întristat.

Aa i Radu cu Ancua, înstrinai de lume, d'ale eî

veselii, dar nu i d'a sa rutate, triau acum într'a lor ce-

>) Omorîrea boierilor de ctre Alexandru Lpuneanu, aa frumos

povestit de d-nul C. Negruzi, s*a petrecut pe la 1565: iar acestea

se petrec la 1568.

') Constantin Cpitanul^ Cronicarul anonim.

Al. Odobetcu. — Opere complete. I. 6
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tuie pustie, purtîhd dorul frumoaselor zile trecute i mîn-

gîindu-se cu ndejdea primverilor viitoare.

E trist i urît iarna la ar, cînd crivul viforos url
preste cîmpiî, cînd norii sau ceaa întunec cerul, cînd

ploile reci desfund pmîntul, cînd arina-î goal i n-
pustit, dumbrava uscat i plugul trîndav. Apoi, în lungile

nopi de iarn, ce întunecime plin de groaz ! ce de

oapte fioroase ! Vîntul vîjie i geme ca nite jalnice gla-

suri ce plîng din deprtare
;
ploaia isbete cu o întrîtat

struire în preiî i în ferestrele casiî ; oblonul se clatin

i scîrîe pe îînele-î ruginite ; focul bubue i troznete

în cmin i uneori o pasre de noapte, gonit din ad-
postul eî de o suflare mai viscoloas a crivului, îî ia

zborul, scoînd un ipt sfîietor i tînguios.

într'acele vietrî ale fireî, mintea de sine-î se pornete

pe cugetri mîhnicioase ; închipuirea îi plzmuete vedenii

cobitoare i tot ce e mai trist în via, toate rstritele tre-

cute, toate temerile viitorului, se rsfrîng, ca umbre sîn-

gerate, în oglinda întunecat a inimii.

într'una din acele seri furtunoase. Radu edea cu An-

cua, amîndoî tcui, i dui pe gînduri ; un foc de sur-

cele vpaia pe vatr, revrsînd o lumin roiatic în chilie
;

d'a lungul zidului se 'ntindea un pat acoperit cu veline

vrgate de ar ; d'asupra era o mescioar alb, rotund

i alturi o lavi îngust de lemn pe care ei edeau ; dar

în perete strlucea o bogat icoan îmbrcat cu argint.

Pe dînsa era înfiat, cu asprul condei al zugravilor str-

moeti, chipul Maicii Domnului, inînd sfîntul su prunc

pe braul cel stîng. Luciul înegrit al vpselilor, trsurile

uriae i nemldiite ale obrazelor, feele lor înglbinite,

ochii lor mari i întunecai, în sfîrit acel cerc de lumin
ce le împresura, la un ceas aa înoptat^ fcea s nasc
în inim o sfîa i cuvioas îngrijare. Privirea Ancuei
se aintise cu zmerenie d'asupra icoanei, iar tînrul Socol,

în sufletul cruia se deteptau acum, una dup alta, toate
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nenorocirile vieei sale trecute, tresri ca d'un tior, îî

ls fruntea pe mîn i, cu glas obidit, întrerupse tcerea :

— «Draof Ancuo, — zise el, — vezi tu aceast sfînt

icoan ? Ea în veci a fost martur la râstritile casei

noastre; cu dînsa am împrit toate mîhnirile mele. Odi-

nioar, nite ciobani, ce pteau turmele noastre de oî

departe, în munii Vilcei, au gsit-o, zice într'o vechie

tulpin de stejar, 'au adus-o la tatl meu. El, srmanul,

o primi ca o veste bun, ca un semn de noroc; dar chiar

in ziua aceea, silit de dumani s-i lase casa pe o groaz-

nic furtun, el apuc drumul pribegiei i muri pe r-
muri deprtate.... rîna s-î fie uoar! Rmsesem — cu

mama, doî copii, o surioar i eu — hrnii la masa str-

inilor ; dar acei domni fr de mil, la care bietul tata ne

lsase, crezîndu-î c-î sunt prieteni, îndat ce veni^tirea

despre moartea luî, ne oprir mult puin stare cit mai

aveam i ne gonir de pe pragul lor, sraci i despuiei.

Din toate averile noastre, ei ne lsar numai aceast icoan
ce, în nelegiuita lor credin, n'avea nici un pre... Ce poate

face o biat muiere singur, departe de ara, de rudele ei,

cu doî copii pe brae? Eram înc tînr de ani, p'atuncea...

dar vîrsta nu'mi-a cruat nici o amrciune ! Pe biat

mama o vzui zcînd, în lupt cu boala i mai vîrtos cu

frica d'a ne lsa fr sprijin pe lume ; în sfîrit, biruit

d'atîtea suferine, într'o noapte îngrozitoare ca ^aceasta,

îî dete, srmana maic, sufletul. Eram în genunchi la

patul ei de moarte i în fa'mî lucea tot icoana aceasta...!»

O viforoas uertur a vîntuluî, ce cletin Jcu vuet în-

velitoarea i uile turnului, îî curm |pove^irea.V|Ancua

se strînse maî aproape de dînsul ; amîndoi îî fcur sem-

nul cruceî i Radu urm

:

tApoî maî trecu vreme i sor-mea ajunse în floarea

«tineree! ; blîndâ i ginga copil ! începusem s aflu

«într'însa o inim ce 'mprtea i mîngîia a mea jale din

«vremî adunat... Dar într'o zi, — vezi cît îmi era ursita

*âe duman ! — m dusesem cu ali tineri s ne încer-
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«crn, în cîmpie, la jocuri de arme; eram în Ardeal i
«tovarii ce m chimase la acea srbtoare, erau cei

«mai muli, feciori de nemei unguri... Unul dintr'înii

«(iadul s'i munceasc sufletul de trdtor !) rpi în lip-

«s'mî pejscumpa mea surioar i fugi cu dînsa. Cînd

«m întorsei seara acas, pretutindeni era întuneric; fur-

«tuna urla cu turbare. Chimai ! dar nu'mi rspunse ni-

«meni. La lumina unui fulger, vzui odaia pustie i în

«fa'mi lucea tot icoana aceasta»....

Ua î chiliei se deschise cu sgomot i Bnic intr r-
pede i speriat

!

— «Stpîne;» — dise el — «o ceat de oameni ne-a în-

« conjurat toat curtea. Nu tiu, hoi fî-vor^ sau ali fc-
«tori de rele? dar, dup numrul i armele lor, nu s'arat

«s fie cu vre un cuget curat»..

Un glas s'auzi strigînd d'afar : — «Deschidei poarta

«la oamenii domniei!»

Bnic se plec pe fereastr i rspunse : — «Psai-v
«în cale ! N'avem aci loc de gzduit !» — îns Radu vru

«s'l opreasc: — «Ci taci, mo Bnic; or fi cltori i-î

«a apucat noaptea pe drum. Nu voi, cît îî de srac, s'mî
«fie casa închis la cei nevoiai. Mergi de le deschide».

El înc bine nu sfîrise i un glon de snea retez

pretele de lîng fereastr. Atunci s'audi o larm de oa-

meni ce sprgeau porile i nvleau cu grmada în curte

Radu scoase al su palo i sluga puse mîna pe o puc

:

— «Acum, ftul meu, or cu viaa or cu moartea ! Dom-
«nul s ne ajute!» — spuse btrînul Bnic.

Tîlharii într'aceast vreme, ca s'i fac lumin în curte,

dedese foc la ira de paie ce sbura cu flcri spulberate

de vînt ; eî sparser portia chindiei i se urcau unul dup
altul pe scara învîrtit. Bnic trase cu puca i rsturn
pe cel din frunte, dar o mulime de panduri bneti, cl-

cînd peste trupul tovarului mort, se rpezir cu sbiile

goale asupra lui i btrînul slujitor cdu înjunghiat pe

pragul ueî.
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Ancua sta îngenunchiat dinaintea icoanei. Ostaii n-
vlir în chilie, sbierînd cu turbare: — «Pe dînsul, copii!

dai de tot !».

Paloul Radului sbur un minut, fcînd roat împrejuru-î,

dar sbiile i lncile îl înconjurau. Strpuns de toate prile
arma îi pic din mîn i el czu mort la pmînt. Groaznic

fu iptul Ancuei, cînd ea se arunc preste trupul sfîiat

al iubitului ei

!

Un nor de fum umplu chilia ; vîlvorî de foc eeau pe

gura vetrii i grinzile Irozneau, scprînd ndri înflc-

rate. Atunci icoana cea mare czu din perete cu un r-
sunet lung i tînguios !

Vîntul aruncase paie aprinse pe învelitoare iffocul în-

cinsese de toate prile turnul. Pandurii se îmbrînceau i
se rostogleau pe scar, cu ipete i cu zgomot, ctînd s
scape din primejdia pojarului; ei fugeau care încotro gsea
loc de fug.

Toat noaptea arse chindia luî Socol ; în murgul zorilor

o ir de scînteie încununa a sa creast, care i ele se

stinser una dup alta. Cîteva zile îns mai în urm, cl-

direa surpat înc fumega.

IV.

PUSTNICA

Dup ce Poarta turceasc mazili din domnia rii Ro-

mîneti pe Patru chiopul, acest domnesc cocon, adus în

arigrad, fuse pus în lanuri i trmis surghiun la cetatea

Conia din Anadol ; dar maic-sa îngrijat alergase curînd

în urma luî i, cu mîinile pline de aur, ceruse înapoi pe

fîiul ei cel robit. Patru-zecî mii galbeni, afar de tot atîea

ce adusese drept haraciu al rii, împrii pe la vizirii i
pe la curtenii de toat mîna, scpar zilele ameninate ale

luî Patru ; dar un lucru mai ales întoarse spre dînsul voia
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veghiat a Sultanului, adic mrinimoasa predare a unei

comori de o sut treizeci mii galbeni, care se dovedise

adunai i pusî Ia pstrare de neamul domnesc al rii
Romaneti. Împratul se milostivi i hrzi zece mii din-

tr'înii btrînei doamne ; iar pe coconul eî îl opri în a-
rigrad cu leaf din haznaoa împrteasc^), i preste cîteva

luni îi mai adogi i douzeci aspri tain pe zi ^).

Cu atîta îns nu se mulumea Chiajna ; avînd un fiu pe

scaun, ea sîrgui s i agoniseasc i celui-lalt domnia vecin
a Moldoviî, de care se folosea pe acele vremi un loan

Vod, venetic armean^), pururea învrjbit cu Turcii; drept

aceea, nu puin lucra dînsa la pîra i la osînda lui loan

Vod. In sfîrit, la anul 1574, ea isbuti, prin uneltirile sale,

s scoat carte de mazilie Domnului moldovenesc i 'n

locu-î s sej^prînduiasc fiul ei Patru "^), care i purcese din

arigrad însoit de oaste turceasc.

Din partea sa, loan Vod nu primi voios ca s se le-

pede de domnie, ci adunîndu-i boierii i ara, le ceru ju-

rmînt statornic ca s se lupte i s moar împreun cu

dînsul i, începînd atunci gtirile de btlie, trmise s pof-

teasc cu leaf pe Cazaci ca s-î vin^ întru ajutor ; iar acetia

cum îs rsboinici i'n veci gata a se amesteca în tot felul

de vrjbî i de sfdiri, se adunar o miie dou sute de

oameni i venir la dînsul ^).

Dincoace de Milcov, aflînd de neprieteneasca priimire ce

au s fac Moldovenii frin-su, Alexandru Vod îi

strînse i el otirea i se gti a purcede spre Moldova, în

întîmpinarea luî Patru ^). Pe de alt parte, doamna Chiajna^

temîndu-se într'aa priincioase împrejurri, de vre-o is-

bucnire protivnic în ara Oltului, unde în veci colcotea o

1) Din raportul solului nemesc Wysz, de la Maiu 1468, Hammer.
-) Din raportul baîluluî veneian Barbaro, de la 8 iunie 1569, Hnmnier,

•^) Vornicitl Ureche.

'^) Cronicele romînetî, Hammer.
^) Vornicul Ureche.

^) Constantin Cpitannl, Dacia 1, JV.
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dumnie ascuns asupra neamului domnesc, hotrî s dea

însi o rait prin oraele olteneti, ca s îngrozeasc pe

cuteztori i s'amgeasc cu mguliri pe ceî cu bun voie.

Ea trecu rpede prin Slatina, prin Caracal, prin Craiova

i gsi maî pretutindeni casele boiereti pustiite ; cari nu

perise de sabia slujitorilor domneti, fugise în pribegie ^)

;

monenii ce maî rmsese, împreun cu opinca, rbdau
psul rii i nici mcar aduser jeluiri Doamnei. Ce-î bun
Romînluî jeluirea, cînd urechea ce-1 ascult e tot una cu

mîna cel apas ? Tace pîn ce Dumnezeu prinde într'o zi

mil de dînsul, orî pîn ce însui se îneac cu rbdarea
'atuncî ÎI face singur dreptate

!

Chiajna 'î urm dar în ticn calea spre Cerneî i spre

Ruara. Ea cltoria într'un rdvan, care pe atunci era o

larg cutie de lemn vpsit^ scobit rotund i aezat, fr
arcuri, pe un dric cu patru roate ferecate. Opt telegari

înhmai ungurete, d'a lungul, cu leauri de curea, subiri

i întinse, purtau trsura mai uor ca vîntul. Erau tot cluei
rotunzi de Dobrogea i bahmeî -), zbîrliî de Bugiac, alei

tot ptrreî i cincrei ^), negrii la pr ca pana corbului,

cu coadele lungi, cu coamele rsfirate, cu nara 'n vînt,

fugari neobosii ce abia atingeau, în buiestru, cu copita

de rîn. Doi surugii flciandrii, cu mintene numai gi-

tane, cu cciula moat de oaie p'o ureche, cu mîneci albe,

largi i suflecate, îi mînau din clrie, sltînd uor pe ele,

chiuind vesel din gur i pleznind din bicele lor ce se

împleteceau, pe d'asupra capetelor, ca mii de erpi înco-

voioî.

Astfel sbura în cale doamna Chiajna, prin codrii din

apusul Craiovii i începuse a înopta cînd trsura'i scoborî

într'o lunc unde, printre carpeni stufoi, printre des aluni,

1) Pe atunci se afla fugit tocmai in Spania un Nicolae Basarab,

cum se vede în ^fair, Ung.

-O Caii de Bugiac se numesc astfel în balade.

•) Cuvinte întrebuinate în baladele poporane, publicate de V.

Alecsandri.
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se strecurau apele glbinatece ale unui rîu ; naintaiî trecuse

apa prin vad cînd de odat, opintindu-se'n loc, începur
a sfori ; ceî-1-alî caî le urmar pilda i într'un minut toate

hamurile se'ncurcase ; bahmeiî se rsfirau în desghinurî,

sreau în dou picioare, nechiezînd speriai, cu urechia

dreapt, cu coama zbîrlit, nesupui frîuluî, neasculttori

glasului, staîi încordai i nu voiau s iea din loc.

— «Dar, ce mre, s mai fie i asta?» —strigau unii din

drumei, nencercaî la seama cailor. — «Or c strechia a

dat într'îniî?»

— «Ba aa's bahmeiî de la noî ;» — rspunse cu mîndrie

un btrân lipcan ttar din Bugiac, — «au smîn de Misir,

i calul de la Misir miroase de departe unde'î vre-un zid

prsit i sfore a pustiu, nechiaz ca de groaza morii.»

Intr'adevr, pe malul învecinat, printre desiul mrunt
al unui zvoi de copcei, se 'nla pe albstreala întune-

cat a cerului, un prete îngust i negru, cu muchea sur-

pat, cu laturile crpate, fioros i cobitor ca urma unui

pcat în amurgul consciineî. Zgomotul alaiului domnesc
deteptase bufniele i liliecii, cari, din crestturile vecheî

zidiri, sburau fîlfind în toate prile, cu ipete ascuite.

— «Cruce ajut!» — optir slujitorii între sine, ctând
s descurce hamurile cailor. — «Ce drîmturî s fie aste?

Iar vre-o mnstire pîngrit de pgînî, arde-iar focul !...

Ce tii?...»

— «Ba'î, pare-mi se, chiar chindia luî Socol» care au

«ars'o, maî anii trecui, pandurii, cînd au ucis i pe Radu,

«feciorul luî... Aa 'î; vorb e? ia, tocmaî aci era, în lunca

«Motruluî. — Ci-c, mre, c'a treia zi dup ce a dat cl-

«direa pojaruluî, a eit noaptea din pimniî adîncî, o stafie

«c'o icoan mare spat în pept i a apucat ipînd în

«patru prî, de unde sufl patru vînturî, i la rsrit, i
«la mezul-zileî, i la soare apune 'apoî i-a ales cale spre

«steaua nopeî, i s'a dus, mre, s'a dus tot în colo, în

«fundul ierniî, unde's troeniî de ninsoare ca muniî...»

— «Vezî d'aia nu s'a maî pomenit d'atuncî s fie oa-
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< meni cu ederea pe locurile acestea ! Au bjenrit toi

«romîniî de spaim!»
— «Auzi, mre bdi!» — adogir cu mirare ascult-

torii i, fiindc în vremea povestirii hamurile se aezase

în bun orînduial, slujitorii apucar caii de dîrlog, îî tre-

cur, fcîndu-î crucea pe d'inaintea drmturilor, 'apoî

surugiii, pleznind din bice, strigar cu glas ascuit : «I !

haî s mearg ! ! !» — i toat ceata în goana mare porni

înainte.

De auzise Chiajna de ceea ce se vorbise, cine poate

sti ? Destul e c chipu-î rmase neclintit, fruntea-î tot în-

creit, ochirea-î tot stranic, dini-î tot încletai.

La Cerneî, la Ruava 'apoî la Tîrgu-Jiuluî, cercetrile

sale avur acela sfîrit ;
pretutindeni ea gsi o aromire

nepstoare din acelea ce zic : «S n'aibi team !» i adesea

ascund un jratec. Se îndrept apoi spre Vîlcea, ca de

acolo s se întoarc, pe sub muscele, la locul unde se

adunase la tabr fiii si.

Drumul ce merge prin muni, din Gorji spre Rîmnicul-

Vîlceî, la deprtare cu vre-o dou ceasuri de acest ora,

apuc d'a lungul printr'o vale larg, prin care curge, pe

o îngust matc aternut cu petri gros, pîrîul numit

Otsul ^). Ai zice c apele sale limpezii se joac cu ve-

selie în rsfate încovoieturi, une-ori strecurîndu-se bi-

nior prin iarba deas i mrunt a luncei, alteori aler-

j:\r)d cu prip d'a curmeziul vii, de la un mal pîn la

altul, ca suveica pe iele rzboiului. D'a stînga rîuluî sînt

dealuri pe care cresc amestecai, brazi i paltini, frasini

-i mesteacn! ; de cealalt parte muni cu înalte piscuri

i.>i arat coastele lor aprigi, rîpoase i surpate, ce se des-

tind ca un vechi prete de uria, mîncat de umezeal
i de putregai.

Intr'o sear luna, înaintînd linitit pe din dosul acelor

O Acolo 8*a zidit mai pe urma în vale, Minus fireci diuti'un lemn

sus pe munî Schitul Surpaiele.
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negre vîrfurî sfrîmate, întuneca cu umbrele lor prelun-

gite adînca vale 'apoî iar, uneori scpînd printre surp-
turî, razele eî sticleau, ca pietre scumpe, pe valurile pri-

pite i colcotoase ale micului pîrîu.

Era linite pretutindeni cînd, începu a rsuna, cu un
vuiet deprtat, treaptul cailor ce purtau i însoeau rd-
vanul Doamnei Chiajna

Un lipcan alerga înainte ca s cerce drumul i s des-

chiz calea ; calul su, ce în goana mare se aternea dru-

mului ca suflarea de vînt pe iarba de pe cîmp, fugea sc-
prînd din copit i, pe tot minutul, muindu-î gleznele

în valuri, strbtea matca erpuit a Otsuluî. De-odat,

la un mal, agerul dobitoc se opri sforind ; iar clreul,
auzind în preajm-î un gemt slab i sfîrit, zri sub o

raz trectoare a luneî, chipul sau maî bine umbra, unei

fiine albe i uscate ce zcea asvîrlit pe malul verde al

rîuleuluî. Trupul eî despuiat ce abia îl înveleau nite oale
sfîiate, prea zdrobit ; mînile i picioarele-î slabe i lîn-

cede, cutînd poate în rcoarea rîuluî ceva înviere, plu-

teau pe d'asupra apiî ca frunze 'nglbinite de toamn

;

capu-î obosit czuse pe pietriul din matc i pletele-î

resfirate se scldau, furate de valuri.

Aprodul gonaciu se opri d'inaintea acelei iezme ce se-

mna maî mult cu un morman de oase, i îndat în urm-î
sosi tot alaiul domnesc. Toat glo?ta drumeilor, pîn
chiar i Doamna, se coborîr din rdvan i de pe caî i
se apropiar de locul unde se afla nenorocita fiin ; toi,

fcîndu-î cruce, priveau cu o miloas spaim acel trup

sfrîmat, în care suflarea semna cu cea din urm vpiere
a candelei ce se stinge. Iar ea, d'inaintea unei aa zgo-

motoase adunri deschise încetinel pleoapele sale afun-

date : ochii eî mari i holbai se sticlir, cu o nespus
durere, ctre malul drept al vlceleî i trupu-î întreg, prin

nite uoare tresrituri ale nervilor, prea c'ar vrea, c'ar

cere s se trag spre un loc dorit.

Acel loc era o mgur verde cu muchea lat i rotund
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pe care crescuse din veacuri deprtate, un btrîn stejar^

sub al crui lat frunzi se umbrea tot dealul ; nu departe

de dînsul, un plop strbun îî înlase spre nori cretetul

seme. Amîndoî, ca doi frai srmani i npustii crescuse

singuratici p'acel costi ; amîndoî de mari de veacuri se

luptase împreun cu criveele i cu vijeliile ; amîndoî în

sute de rînduri scuturase împreun cînd vesela frunz,

cînd trista zpad ; amîndoî se unise ca s fie, în pustiu,

loca milostiv al psrilor cerului, umbrar rcoritor al tur-

melor zbuite, adpost binecuvîntat al cltorului obosit

!

Spre dînii acum se îndrepta struita dorin, suspinul

cel din urm al neputincioasei acele fiine.

Un om o lu dar în brae, si ceilali toi îl urmar,
suind dealul în faa vechiului stejar ; dar cu cît mai mult

se apropiau, o zare de lumin neobicinuit, care sub ra-

zele luneî cretea ca un luceafr albicios, ca o par de

foc luminoas, prea c iese din sînul btrîneî tulpine. O
sfînt groaz coprinsese toate inimile

; dar împini ca de

o putere creia nu-i puteau sta împotriv, eî înaintau ui-

mii de raza lucioas ce-i trgea spre sine i le sorbea

vederile. Cînd ajunser pe muchea mgureî, drept în faa
stejarului, toate în preajm erau scldate în lumin, toate

strluceau ca într'o senin vîlvoare ; iar în tulpina gu-
noas a copaciului, împresurat de raze argintii, domnea,
ca într'un cerc de slav cereasc, chipul înegrit al Maicii

Domnului, inînd în brau-î stîng pe Mîntuitorul su Prunc.

— «Maic Preacurat ! — strig atunci pustnica ce 'n

faa icoanei prea c 'i dobîndise un viers ce suna mai
tare, mai dulce decît glasurile omeneti, — «Maic Prea-

«curat! maic fr pat! Tu, care aî încercat numai
«durerile inimilor lumeti i care pîn acum nu te-aî în-

durat a'mî ierta cite-va zile rsipite în dezmierdrile vieii!

«Tu, care ai privit fr jale sfîierile inimii mele, cînd

«singuru'mi p'aceast lume i mult-iubitu'mi sprijin a czut
«jertf sub mîna mohorît a ucigailor ! Tu, care m'ai

cluzit prin poteci spinoase, pe sloiuri de ghia, cînd
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«CU sfînta'î icoan în brae, am colindat aiurind plaiurile

«i cîmpiile ! Tu, care m'aî adus sub aceast sfinit tul-

«pin, într'acest slbatic sla de pustnicie, în care su-

«fletu'mî dulat i zdrobit de rstrite, în zadar cat odihna

«i pururea, ca o milostenie, îî cere scurtarea ticitelor

«mele zile! Tu, deci, care i de am pctuit, i de am
«fost culpe ie, m'aî osîndit dupe mulimea vinilor mele

«Acum, cereasc stpîn^ inima îmî spune c înduratu-te-aî

«însfîrit de mine i aî apropiat ceasul dorului meu !...

«Acum dar m 'nchin la poalele tale cu jeluiri, cu rug-
« minte, cu lcrimrî, nu doar ca s'mî ceiu vre-o ce-

«reasc rsplat, — cci ce va fi partea mea dincolo de

«sburd'aceast lume e în sînul tu 'al Domnului i cu

«voioas bucurie îl voiu priimi !... — ci. Maic milostiv,

«tu care aî fost mum 'aî ptimit de psul fîiuluî tu,

«iie'î mil i 'mblînzete, alin i spal orî-ce duh de

«mînie, în inima mumeî ce m'a purtat pre mine, nevred-

«nica, în sînul eî i la picioarele caria m plec acum, ca

«i dînsa, cu milostivire ca tine, s uite grealele neso-

«cotiteî sale fiice!... în ceasul acesta, care e al meu cel

«din urm, iart-m, maic, dei mult 'î am greit eu ie

*în via ! iart-m, cci cu amarnice dureri am ispit,

«vaî! i eu, pctoasa'mî rtcire!...»

Rostind cu o cucerit i'nfocat cin aceste din urm
cuvinte, srmana pustnic se prvlise cu fruntea în -
rîn dinaintea doamnei Chiajne.

Acea vedenie strlucitoare a uneî sfinte icoane în mij-

locul nopiî 'al pustietii, acea dureroas destinuire a

uneî aa jalnice soarte, acel glas proorocesc ce vestea

moartea vecin a fiicei sale, fcur s clipeasc sub geana

încruntat a Chiajneî o umbr de îndurare ; dar freamtul

mileî nu se coborîse înc pîn în inima'î oelit, cînd de

o dat un nor rpede i negru trecu cobitor preste faa

luneî. Lumina icoaneî d'o dat se stinse i întunericul

se rspîndi jur împrejur.

Cumplita mum se 'ntoarse atuncî cu o feroas iueal



DOAMNA CHIAJNA 93

i, grbind pasul spre vâlcea, strig cu'n glas aspru :
—

vvNainte copii!» - -Vinovatul împetrit în rele fuge chiar

i de umbra mustrrii. Intr'o clip Chiajna se suise'n rdvan
i tovarii eî, înfiorai de sunetul oelit al glasului eî,

ajunsese departe, gonind în urma rdvanuluî, cînd înce-

pur s simt mustrarea în cugetele lor, biruite de ne'm-

blînzita lor stpîn
In valea Otsuluî cîte-va slabe suspine, perdute printre

uertura frunzelor ce se legnau în adierea dimineii,

dovedir suferinele cele din urm ale nenorocitei pustnice.

Muritoarele despuieri ale domniei Ancue, czute chiar la

poalele sfintei icoane, în slbatica chilie ce'î gsise ea,

în scorburea strbunului stejar, fur acoperite de frunzele

ce le spulber crivul de toamn
Muli ani în urm ciobanii gsir tot acolo icoana Maicii

Domnului, ce se zice a fi una din cele eapte de Luca
Evanghelistul zugrvite, i chiar în tulpina btrînuluî co-

paciu eî scobir bisericua cea veche a mnstirii zis
dintr'un lemn ^)»

Pe cînd doamna Chiajna îî urma ispititoarea coHnd
preste Olt i prin ara de sus, tinerii eî feciori domneti,

însoii, unul de oaste pmîntean i de ajutorine ungu-

reti, altul de Turcii ce i se dase ca s'l aeze pe scaunul

nzuit al Moldovii, se întîmpinase în ocolul Focanilor i
se lsase cu taberile lor amestecate la satul Spenî pe

lunca înfritoare a Milcovuluî ^). Doamna mum îî ajunse

acolo, purtînd în sufletu'î zmcinat o îngrijat presimire

care, sub aspra'î flnicie, se vedea printr'un neastîmpr

fioros. Ea cta în zadar s'î potoleasc neodihna cu n-
dejdea isprvilor viitoare; otirile împrejuru'î, multe i

^) Tradiiunea zice c icoana cea mare de la Mnstirea dintr'un

lemn a fost de mai multe ori mutat i s'a întors singur la locul

unde era cldit mnstirea.
2) Constantin Cpitanul.
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veghiate, i se preau molatice i nevoioase. Un neîncetat

susur de tainic trdare îî optea la auz ; mintea'î se

muncea cu tot felul de bnuelî. Zioa ea colinda fr
repaos tabra, vrînd s încerce credina ostailor^ s învie,

ca odinioar^ brbia în inimile lor ; dar iazma neîncre-

derii o urmrea pretutindeni i viersul îmbolditor îî perea

pe buz
; apoi iar în tcerea nopii, în veci deteapt i

frmîntat de griji, ea trgea cu urechea la strigrile pre-

lungite ale strejilor deprtate i adesea, coprins de o

nedomirit temere, alerga s pîndeasc la perdeaoa cor-

turilor, unde se odihneau, în visuri de izbînd, fii sî,

uneltile nesioasei sale mîndriî.

Din potriv aceti douî tineri, bizuindu-se cu încredere

pe reazimul lor ostesc, pe prtinirea soarteî i pe toate

voioasele închipuiri ale juneeî lor, petreceau zilele în ve-

sele ospee, benchetuind cu boiariî i purttorii otii lor

i gata a purcede asupra lui loan Vod, dac nu 'i ar fi

amînat din zi în zi îngrijatele presimiri ale doamnei mu-
mei lor.

Intr'astfel de felurite aplecri se afla tabra freasc a

fiilor lui Mircea, cînd sosi tirea cum c boierii moldoveni,

temtori a se vedea pe viitor înstrinai de la mila noului

Domn, ar fi hotrît s prseasc relei sale soarte pe ve-

chiul lor stpînitor i are s vin, mînai de Dumbrav
vornicul, ca s se închine luî Petru Voevod ^). Aceast
veste umplu tabra de bucurie ; cu ndejdea viitoarei îm-

pciuiri, strejile se rdicar, veghierea se desfiina, caii se

slobozir la pune, armele se aezar în znopi ; toate se

pregteau pentru o obteasc înfrire. Doamna Chiajna

îns, care nu privise cu suflet linitit acea nesocotit r-
sipire a tutulor mijloacelor de o grabnic aprare, cu cît

se apropiau Moldovenii, mai cu dinadinsul struia ca ti-

nerii Domni s se in în laturi cu bun i zdravn paz.
Norocul lor voi ca, înduplecai de nepregetata rug-

') Cronicele romîneti.
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ciune a mumei lor, dorina acetia s fie împlinit i ca

dîniî amîndoî s lipseasc din cortul lor, în ceasul cînd

Moldovenii se ivir dinaintea taberiî munteneti.

într'adevr, Dumbrav vornicul desclic în faa atrei

domneti, însoit d'o gloat nprasnic de boieri i de

slujitori, purtînd nu veminte de srbtoare, nici zîmbetul

zmerit al supunerii, ci podoaba oelit a uneî zile de har
i semea cuttur a unei biruine leznicioase.

Osebit de aceea se zrea în deprtare otiri numeroase

care, dupe caii lor mrunei i proi, dup largii lor al-

vari roii, dup chiverele lor uguiete, dup cintrile lor

prelungite i dup naltele lor sulie ce luceau la soare ca

spicurile pe hold, lezne se cunoteau s sunt pilcurile

de Cazaci, venite sub povuirea lui Sfirski, în ajutorul

lui Ion Vod ^).

Chiajna, care 'ntr'aceast grea prilejire, tiuse a întipri

pe chipu'i farnic o senin i rece mândrie, adsta pe

boierii moldoveni într'un falnic cort rotat de covor alb,

cusut cu fir i legat jur împrejur cu rui poleii.

Dumbrav vornicul intr în fruntea tovarilor si; el

era un voinic nalt i sptos, purtînd o turc de blan
tlocoas ce ascundea capu'i ras, din cretetul cruia o

singur uvi de pr atîrna în jos pe ceafa'î lat i vî-

noas ; era îmbrcat cu un mintean de urs los i'ncins

cu. o curea, de care sta aninat o ghioac nstrujit cu

dini de fer, adevrat baltag de uriea

:

— «Unde's puii de npîrc?...» — strig el cu glas r-
guit, intrînd în cort cu mina în old, — «Li-a sosit ceasul

peireî ! halal di eî, frtaî!»
— «Pare-mi-se c'n beie i-aî perdut cumptul vorbii,

jupan vornice;» — rosti doamna înstrunîndu-i mînia, —
«ori pe semne c'aî mintea ca de prunc într'atîta trupeie?»

— Taci; muiere; nu bîrfi!» — rspunse Dumbrav, —
«nu doar c'ai socoti voî c'î Moldova ar di jac, s ni

) Vornicitl Urech".
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«joace ca pi urs o misa pripit pe la Munteni i douî

«feciori de lele fermecai, douî lingi ntîngî ce le pute

«botu a lapte?... N'avem noî nevoie de domn muntean.

«Munteanul îî om viclean : nu'î ca moldoveanul ortoman,

v<i dnos la mîn i la suflet flos ^)... Haî î voinici, dr-
«guiî meî, dai nval de mi'î prindei i mi'î legai colea

«cot la cot s'î ducem poclon luî loni Vod, ca duoî

«berbece! di Armindean !-)»

— «Cînî neruinai, lift rea!... — strig Chiajna, spu-

megînd de turbare ; dar Dumbrav nu'î dete vreme s
urmeze zadarnicele'! sudlmî, ci, desprinzînd ghioaga de

la brîu, o 'nvîrti de cîte-va orî cu brau'î vîrtos 'apoî,

glsuind un groaznic blstem, o asvîrli drept în capul în-

furiate! doamne.

Chiajna czu rsturnat pe spate 'atunc! îndat, cu

ochi! sîngera!, cu flcile cscate, încerc s se ridice în

genunchi, s se sprijine în palme, s rosteasc un cuvînt;

dar abia putu s ias din gîtleju'! nbuit, vorbele :— «Dom-
ni! ! feciori! meî!» 'o înec sîngele ce curgea iroae din tot

capu'î gurit de inte.» Trupu'! se svîrcoli cu scrînir! de

din!, slt înc de cîte-va or!, se rostogoli cu cretetul

în rîn; se zgîrci i se întinse în cîteva încordtur! du-

reroase, 'apo! czu înepenit într'o balt de sînge.

în vremea aceasta Moldoveni! i Kazaciî deter jaf ta-

beri! romînet! ; fugeau Munteni! care unde putea. Alec-

sandru Vod nimeri s scape la cetatea de Floc!; Petru

se opri din fug la Brila. Ion Vod intr în ara-Romî-
neasc i fcu Domn pe un Vintil; dar peste cîte-va Iun!,

soarta se schimb. Ion Vod muri robit la Turc! ; Alexan-

dru îs! dobîndi iar! tronul i Petru chiopul domni la

Moldova ludat i iubit de toat obtea ^).

Bucureti, 1860.

1) Din balada Gruie Grosveattu.

-) Srbtoarea de la 1 Maî.

'^) Constantin Cpitanul^ incaî, Engel i alii.
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EPISTOL SCRIS CU GÎND S FIE PRECUVÎNTARE LA CARTEA
«MANUALUL VÎNTORULUÎ».

Domnului C. C, Cornesctc,

Amice,

Cinci 'ml ai dat tnaz întîî s citesc rnamiscriptiU tmî, înti-

tulat «Manualul Vîntoruluî», aî artat dorina ca s-î fac eu

o preciivîntare. Mai apoî i-aî luat seama i m'ai scutit de

aceast mgulitoare sarcin.

în cazul din urm, rii nu te-aî gîndit^ cci ew, dup ce am
rsjoit cartea ta, m'am luat în adevr cu plcere de pe urmele

tale de vîntor ; dar^ pe cînd tu te ocupi cu gravitate a ^î alege

cea mai bun puc, a o încrca cu cea maî potrivit msur,
a o îndrepta dupe cea maî nhnerit linie; pe cînd tu dresav,

de mic i cu o tninunat rbdare, pe prepelicarul til, ca s
asculte la semnalele consacrate: Pst ! Pil! i Aport!; pe cînd

tu în fine studiat cu luare aminte caracterele fizice i etic^ ale

celor maî obinuite subiecte însufleite de vîntoare, eu, ca tm
nevîntor ce sînt, m'am apucat s colind rstimpiî i spaiele,

cutînd cu ochit, cu auzul i cu inima, priveliti, rsunete i
emoiunt vîntoretî.

Colindînd 7n'am rtcit, i iat-m abiea acum ajuns din

1) Aprute într'un volum d^ 260 pagini (în 8") la Bucureti 1874.

«Manualul vintorului» de C. C. Cornescu a aprut în acela an 1

voi. 80 192 pp. (Imprimeria Statului.) Ediia Il-a la 1895.

Al. Odobescu. — Opere complete. 1. 7
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fantastica-mî cltorie, cii itn sac aa îngreuiat de totfelul de

petice i de surcele, adunate de pretutindeni, încît nu mai cutez.

Doamne ferete l nici chiar eu însu-niî s-l arunc în spinarea

Manualului fii.

Am luat dar pretenioasa hotrîre a le deerta întrhtn volum
osebit^ ce-l voi tipri numai pe seama lor, i care, subt un
titlu pedantesc i archaic, spunînd vîntorilor numai lucruri

ce sînt cu totul de prisos artei lor, va întocmi un fel de Fal
Tractat de Vîntorie, ^£o§o-%ovrj7£Ti%6<;, în oposiiunefi cu

Manualul tU, care, dei mai scurt, este îns fr îndoieal cu

mult mai folositor celor cari vor s învee ceva cu tem,ei.

Dar mai nainte de a pune sub tipar, fn'am simit, amice, ca

i dator s-i trtnit ie, prinosul acestui vraft de pagine tna-

nuscrise, pe care, bune sau rele, le datorez numat primului tii

îndemn amical.

Primete-le precum îi vor place ; dar crede totui, c, — dei
îi vin acum cam ca fuiorul popii, — ele purced dintr^o afec-

tuoas pornire a celui care de mult este

Bucureti, 7 Maî 1874. al tii bun prieten

A. I. Odobescu.

CUPRINSUL

I. S m încurc oare i eu în calea vîntorilor ? — Cartea ta i Pre-

cuvîntarea mea. — Utile dulci sau Sosii i d-1 Socec. — Ce zice

Nimrod despre podagra mea. — Arcadia pe cîmpul Brganului. —
De la mo Doru, drept în pustii. — La conac ! — Vaî de bietul Gogolî,

ce era s pat

!

II. iganii de zestre. — Grives en caisse. — Dizertaiune filologic,

îmbîcsit cu erudiiune. — 1000 galbeni venit pe an. — Graurii tiu

franuzete mai bine decît d-1 Littre ! — Din fabulele lui Lafontaine

pîn în pdurile Rusiei. — «Amarîta turturea, of ! srmana vai de ea !»

III. Pentru ce poetul Lucreiu tie maî bine seama cirmuirii decît

stpînirea noastr. — Chiati ! ChiaU ! prin pdure. — Unde ne acm
de coada cînelui. — Braoave i palavre vîntoreti. — De ce vulpea

are coada lung i ursul n'are de loc.



IV. D'as ti l eu carte cît tia rposatul Lessing! — Ditiramb
în onoarea Artemidei. — Bine tria Diana la curtea luî Henric de

Valois ;
— Cuvioas gravur nemeasc. — K')vrj7£Ttx6?, salat eleno-

latineasc. — Sfirim tot la coad.

V. lat-ne acum i în Roma ! — Maî mare ruine pentru cotgogea-

mi-te împrat ! — Sculptura istoric pe arcul de triumf al luî Traian.

— Platon i Xenofon ne poltesc la vîntoare. — Tren de plcere prin

epoca glaciar. — Faraoni vîntorî. — Pcat c Guilom Teii vorbea

nemete. — De la capra-neagr la iubit i vice-versa, — Poem
cîmpulungeanâ.

VI. Cum se pricepeau s cînte la vîntoare Rossini i Haydn, Mehul

i Weber. — Tonton, tonton, tontaine, tonton! ! — Dumnia literar

sau efecte intuitive i anacronistice ale Chambertinului de la Cafe-

Auglais, asupra poeziei romîne. — Trecem dincolo de Bagdad. —
Concert simfonic pe ap i pe uscat, dat mistreilor i cerbilor de

ahul Persiei Khoru Anuirvan.

VIL ZwYpacpia privit din punctul de vedere al teoriilor luî Darwin.
— Amor l vîntoare ! — Cum se îngropau la Roma urmaii bietului

Ovid, rposat ca vai de dînsul, cam pe la Kiustenge. — Pustia de

oglind, multe rele face ! — Rubens n'a fost vîntor, dar Horace Vernet

fr îndouiealâ. — Filozofia absolut a esteticei vîntoreti. — Italia

ne-a cam dat de ruine.

VIII. Bibliografie cinegetic a secolului de mijloc. — înir-te mr-
grite artistic i vîntoresc. — Mistreul de Snyders. — Wouvverman
i calul blan. — Vzut-ai la Luvru pe Bonne, Nonne i Ponne, sad

pe Mitie i Turlu, adic pe Desportes i pe Oudry ? — Prinioriî

nemi de mult visau a Vej-sallia. — Ridinger i "babie. — Tot Ridinger

i marchizul de Carabas. — Tot Ridinger i Sir Edwin Landseer. —
Cum te dau de gol bieii de la noi. — Cum umblu eu s te aduc

pe tine a deveni un sportman fashionabil.

IX. cLa Carpai 'mî am adus jalea !» — Poezia prelins i dichisit.

Prepelicarul în geant i bicaina în vînt. — Literatura cinegetic a

Muscalilor. — Tirolez fr acompaniament de muzic. — Steeple-

chase sistematic d'a curmeziul artelor vîntoreti. — Uf ! s rsuflm
un moment sub umbrarul lui Kyr loni Buzdrun.

X. încâ un hop ! — Sus pe plaiul Buzului. — Studia antropologic,

lexicografic i motal asupra locuitorilor din comuna Bisoca. — Basmul
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CU Fata din peatr i cu Feciorul de împrat, cel cu noroc la

vînat. — Vultur, dihor i rîs. sau zaiir, smarald i rubin. — Cîte se

pot întîmpla unui neam dac nu pricepe romînete.

XI. La co tul|munilor. — Tot basmul cel cu Fata din peatr s. c. 1.

— Porumbia i mrgritarul. — Ce au spus despre munii Nculele
de la obîria Rîmniculuî, Caiu Valeriu Catul, Franois Villon, autorul

anonim al Romanceruluî del Cid Campeador i muli alii. — Iepurii

din Codicele civil i ceî din Dictionnariiilu Academicii. — Ne lum ziua

bun în tinda d-luî Sterie, arendaul de la Bisoca. — Post-scrtptuin

unde se spune ceia ce n'a tiut s spun rposatul C. Negruzzi, în

statistica ce a fcut lupilor din Moldova.

XII. — Capitolul cel maî plcut pentru cititor.



ekft^a o^^o °kS^° «kft^

jîo °Fo^° °^^" oFo^o oFo^o "or,

DîJJiciles migae.

I.

Al voit, amice, ca maî nainte de a o tipri, s citesc eu

în manuscript, cartea romîneasc ce tu aî compus sub

titlul de <s^Mamialtil vîntoridiii» i. dup citire, s'mî i
dau prerea asupr'î.

Pentru atîta încredere, nu am cum s'î mulumesc ; dar,

team 'mî e c, acordîndu'mi mie o aa amical i lingu-

itoare precdere, n'aî nimerit tocmai bine, o iscusite

vîntorule !

Oare nu tiai sau c aî uitat cum c la vîntorie, ca

i la multe altele, eu m pricep cam tot atîta precît se

pricepea vestitul ageamiu, carele, vzîndu-se luat în rspr
de babele satului, pentru isbînzile ce fcuse cu puca dimi-

neaa, în bttur, se apra în dulcea limb a poeziei i
inea una c :

De e curc,

Ce se 'iicurc,

La revrsatul zorilor,

în calea vîntorilor ?

Istoria nu adaoge maî departe dac pgubaele s'au

mulumit numai cu aceast armonioas desdunare, precum
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în alt împrejurare, fusese silit s fac simigiul cel cu

tocmeal, care, pentru plcintele mîncate, rmase bun pltit

numai cu cînticelul dasclului Caracange

:

Deschide-te punguli,

S plteti plcinelele
;

cînticel care, fr îndoial, este, în privina regulelor pro-

zodice, cu mult maî prejos de ingenioasa improvizaiune

a vîntoruluî de curci.

Vezi s nu paî i tu ca simigiul i de unde, cu drept

cuvînt, te ateptai s fiî rspltit, chiar de la început, prin

laude meritate, pentru toate cercetrile serioase, pentru

toate observaiunile adîncî, pentru toate ostenelile ce aî

depus în opera ta, s nu capei de la mine decît un

encomion fluturatic i fr temei, psalmodiat i acela pe

drîng saîi cîntat din frunz.

Dreptul lui Dumnezeii, în asemenea caz i adic dac
critica mea va fi, — precum este i lesne de prevzut, —
nedemn i nepotrivit pentru scrierea ce a provocat'o,

ruinea va rmînea numai po, seama mea, cci este drept

ca fie-care s poarte ponosul faptelor i ziselor sale, i nu
numai vîntorii tiu cum c «toat pasrea pe lume, dup
limba ei piere».

Fie acestea zise din capul locului, ca nu cumva s se

întîmple ca, vre unui cititor, scîrbit îndat de urîtul pre-

cuvîntriî, s'î vin rul gînd de a lepda cartea ta din

mîn, maî înainte chiar de a fi intrat în materia ei, tra-

tat cu seriozitate i cu tiin-de-cauze, de ctre conti-

inciosul autor.

M grbesc a declara c acel cititor va fi adevratul

pguba, cci dac nu tie regulele vîntoriei maî bine

de cit mine i voete cu toate acestea s le învee, el

perde cea maî bun ocaziune de a se instrui, citind o

carte plcut, în care formulele costeHve ale mecanicei

i reetele greoase ale medicinei-veterinariî, sunt maî peste

tot locul foarte binior furiate printre o mulime de no-



^'£dSo-Kovt^Y*^^^o? 103

iunî istorice, de povuirî înelepte i de fapte interesante

care pot s plac i s foloseasc orî crui cititor.

Ca s fiu drept i s te pun îndat la adpost despre

ori ce neajunsuri ar putea s'î vin dup urma cuvintelor

mele, recunosc, iubite autorule, c, dei tu n'aî avut de

o^înd, ca liricul nostru strbun Oraiu, s ari poeilor

din viitorime poteca cea bun, îns tot aî tiut, chiar

în materie de vîntorie, s urmezi printetile luî povee,

luînd drept deviz tcut a scriereî tale, faimoasele luî

versuri din Arta Poetic :

Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci,

Lectorem delectando, pariterque monendo i).

îî urez ca s se poat aplica crii tale i exametriî

urmtori, în care sper c d. Socec, — carele în asemenea

caz ar priimi de sigur s'î fie editor, — nu va fi suprat

a se vedea înlocuind, chiar cu prejudiiul regulelor pro-

zodiei latine, pe anticii domnieî-sale quasi-omonimî i co-

legi în librrie, fraiî Sosii din Roma :

Hic meret sera liber Socecio : hic et mare transit

Et longum noto scriptori prorogat aevum '-).

Dar de vreme ce, pornindu-m a'î vorbi despre vîn-

toare, m vz fr veste pribegind pe rzoarele literatureî,

mulumete-te, te rog, amice, ca, în loc de o analiz scru-

puloas a MamialiUui tu, în loc de o apreciere a meri-

telor ce el va ti neaprat i cu maî bun succes s des-

tinuiasc la ochii oamenilor de tiin i de specialitate,

intr'un cuvînt, în loc de ceia ce mi-aî cerut, mulume-

M Horatii Ars poetica, v. 343—44:

«Toata aprobarea© capt acela care întrunete folosul cu plcerea,

Desfâtînd pe cititor i instruindu'l tot de o dat».

-I Idem. V. 345—46:

«Acea carte produce bani lui Socec; ea trece i peste mrî
i prelungete în secoli îndelungai, numele vestit al scriitorului».
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te-te, zic, s'î spui aci numai, în ce chip, cum i ce fel,

imaginaiunea, sufletul i mintea mea au putut aievea s-î
însueasc plcerile i farmecul artei pe care tu, cel dintîî

o predai astzi cititorilor romînî, înjghiebat în regule maî

mult sau maî puin riguroase.

Dac chiar în anii tinereii, pe cînd trupul, — la bete

(vita)^ cum zice Xavier de Maistre, — s'avînt maî lesne

dup zburdrile inimeî, dac pe atunci chiar, gusturile-mî

stttoare i trîndava-mî fire nu m'au iertat s deviu vî-

ntor, apoî d'acum înainte ce speran s'mî maî rmîn ?

maî ales cînd, pe toat ziua, junghiurile în picioare i
podagra îmî chezuesc pentru restul vieeî, cea maî ne-

revocabil patent de incapacitate în deprinderile sprin-

tene i obositoare ale vîntorieî.

Vorb curat ! nicî un al doilea Nimrod, vîntorul biblic,

nicî un al doilea Sfînt-Hubert, vîntorul minunat al cre-

tinilor, eu unul n'am s m fac. Trebuie s renun cu

totul la aa falnice nzuirî, i chiar dac deasa citire a

criî tale ar aprinde în mine un asemenea dor seme,
nevoia ar cere ca s'l potolesc îndat i s m hotrsc
a rmînea i în viitor, din ceata acelora cari, cînd vd
cloca pscînd bobociî de ra pe malul bleî, se mir
zicînd :

Se fie ra ? — Masa gin !

S fie gin ? — Botul ltre

!

Dar îns, i eu am crescut pe cîmpul Brganuluî

!

(Et in Arcadia ego!) i eu am vzut cîrdurile de dropiî,

cutrierînd cu pas msurat i cu capul aintit la paz, acele

esurî fr margine, prin care aerul, rsfirat în unde diafane

subt aria soareluî de var, oglindete ierburile i blriile

din deprtare i le preface, dinaintea vederiî fermecate, în

cetî cu miî de minarele, în palate cu miî de încântrî.

Din copilrie i eu am trit cu Tmdieniî, vîntorî

de dropiî din batin, cari neam de neamul lor au rtcit

prin Brgan, pitulaî în cruele lor acoperite cu covergî



de rogojin i, mînînd în pas alene gloabele lor de c-
luei, au dat roat, ore, zile i luni întregi, împrejurul fal-

nicilor dropioî, — crora eî le zic Mitropolii, — sau cînd

toamna, eî duc turmele de puî s pasc arinele înelenite.

Eu n'am uitat nici pe rposatul Caraiman, veselul i
priceputul staroste al vîntorilor Tmdienî, carele putea

s înghit în largele sale pîntece atîtea vedre cît i o

butie de la Dealul-Mare, nici pe iscusitul mo Vlad, în

crua cruia aî adormit tu adesea, pe cînd el, cu ochi

de vulpe, zrea cretetul delicat al dropiei micînd printre

fulgii coliHeî, nici pe bietul Gheorghe Giant, cel care,

cu o rugin de puc pe care orî-ce vîntor ar fi asvîr-

lit'o în gunoi, nimerea maî bine decît altul cu o cara-

bin ghintuit, i care pe mine, nemernicul, m'a adus de

multe-orî cu vînat, la conacul de amiazî.

In cartea'î plin de regule technice i de învturi
doctrinarii, tu vorbeti, amice, cu un despre superb des-

pre toate acele petreceri cinegetice, în care vîntorul n'are

nevoe s umble pe jos, s caute vînatul ajutat de cînele

su i s loveasc feara sau pasrea în fug orî în zbor.

Nu tgduiesc ; în principiu trebue s aibî dreptate. Dar
ce'î faci fireî ? cci mie unuia, dac cum-va 'mî a plcut
vre o vîntoare, apoi a fost tocmai din acelea în care pi-

cioarele i mînele au maî puin de lucrat.

i'n adevr, s edem strîmb i s judecm drept: oare

e desftare vîntoreasc maî deplin, maî nermuit, maî
—-nin i maî legnat în dulci i duioase visri, poate fi

,
e lume decît aceia care o gust cineva cînd, prin pus-

tiile Brganului, crua în care st culcat abia înainteaz

pe câi fr de urme? Dinainte'î e spaiul nemrginit ; dar

valurile de iarb, cînd înviate de o spornic verdea, cînd

ofilite sub pîrlitura soarelui, nu'î însufi îngrijarea nesta-

tornicului ocean. In deprtare, pe linia neted a orizon-

tului, se profileaz, ca mooroaie de cîrtie uriae, movi-

lele, a cror urzeal e taina trecutului i podoaba pustie-

tii. Dela movila Neacului de pe malul lalomiii, pîn la
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movila Vulturului din preajma Borceî, ele stau semnate
în prelargul cîmpieî, ca sentinele mute i gîrbovite subt

ale lor btrîneî. La poalele lor cuibeaz vulturii ceî fal-

nici cu late pene negre, precum i ceî suri al cror cioc

ascuit i aprig la pread rsare hidos din ale lor gruma-

zurî jupuite i golae. E groaznic de a vedea cum aceste

jivine se rped la stîrvurî i se îmbuib cu mortciuni,

cînd prin sohaturî pic de bolesne cîte o vit din cirezi

!

Dar crua trece 'n laturi de acea privelite scîrboas ;

ea înainteaz încetinel i rtcete fr de l, dup bunul

plac al mîroagelor arominde sau dup prepusul de vînat

al Tmdianului crua.
De cu zorile, atunci cînd rou st înc aninat pe fi-

rele de iarb, ea s'a pornit dela conacul de noapte, dela

coliba unchiauluî mrunt^ cruia 'î duce acum dorul B-
rganul întreg ^), — i tocmai cînd soarele e d'asupra

amiazului, ea sosete la locul de întîlnire al vîntorilor.

Mai adesea acest loc e o cruce de piatr, strîmbat din

pioa ei, sau un pu cu furca, adic o groap adînc de

unde se scoate ap cu burduful. Trebue s fiî la Paicu, în

gura Brganului, sau la Cornele, în miezul lui, ca s
gseti cîte o mic dumbrav de vechi tufani, sub care

se adpostesc turmele de oi la poale, iar mii i mii de

cuiburi de ciori printre crcile copacilor. In ori ce alt loc

al Brganului, vîntorul nu afl alt adpost, spre a îm-

buca sau a dormi ziua, decît umbra cruei sale. Dar

ce vesele sunt acele întruniri de una sau dou ore, în

care toi îi povestesc cîte isbînzi au fcut sau maî ales

erau s fac, cum i-a amgit pasrea viclean, cum i-a

purtat din loc în loc i cum însfîrit s'a fcut nevzut în

sboru'î prelungit.

Dup repaos, colinda prin pustii reîncepe cu aceiai

^) Ahiziune la circiuma unchiauluî poreclit Dor-mrunt, împrejurul

creia s'a întemeiat un sat ; acolo trgeau maî adesea vîntoriî din

Brgan.



plcere. Vîntorul, împrosptat prin somnul, prin mîncarea

i prin glumele de la conac, se aprinde din nou de ispita

norocului ; el, cu ochii caut vînatul, cu gîndul zboar
poate ctre alte doruri; dar simirile-î sînt în veci detepte;

inima-î veghiat este mereu în micare i urîtul fuge, fuge

departe, dincolo de nestatornica zare a nemrginitei cîmpiî.

Cînd soarele se pleac spre apus, cînd murgul serei

începe a se destinde treptat preste pustii, farmecul tainic

al singurtate! crete i maî mult în sufletul cltorului.

Un susur noptatic se înal de pre faa pmîntuluî; din

adierea vîntuluî prin ierburi, din îrîitul greerilor, din miî

de sunete uoare i nedesluite se nate ca o slab sus-

pinare eit din sînul obosit al naturii. Atunci, prin nl-

imile vzduhului, sboar cîntînd ale lor doine, lungi ire

de cocori, brîne erpuind de acele pasri cltoare, în care

divinul Dante a întrevzut graioasa imagine a stolului de

suflete duioase, de unde se desprinde, spre a-î deplînge

rstritea, gingaa luî Francesc

:

E come i gru van cantando lor lai,

Facendo in aer di se lunga riga
;

Cosi vid'io venir traendo guai,

Ombre portate dalia detta briga i).

Dar cîte una, una, cruele sosesc la tîrla sau la stîna

unde vîntorii au s petreac noaptea; un bordei aco-

perit cu paie,— trestia i ovarul sunt scumpe în Brgan,

—

3Îte-va saiele i olumuri pentru vite, o ceat de duli epeni

ltrînd cu înverunare i în toat împrejmuirea un miros

teu de oaie, de ceap i de rachiu, iat adpostul i
sireaja ce le poate oferi baciul de la Rdana sau cel de

la Renciu. Din acestea cat vîntorii s-i întocmeasc

*) Dantej Divina Comedia; i/interno, cant. V:

«i precum cocorii merg cîntînd ale lor doine,

Fâcind prin aer din sine lungi ire,

Aa vzul viind, trâgînd vaiete,

Umbre purtate de pomenita suflare».
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culcu i cin, dac cumva n'au avut grij a-î aduce a-
ternut i merinde în crue. Pe cînd îns, pe sub sure i
la vatra bordeiului, ospul i paturile se gtesc, dup
cum pe fiecare '1 tia capul, limbele se desmoresc i prin

glume, prin rîsurî cu hohote, ele rescumpr lungile ore

de tcere ale zilei.

Spune tu ce veî voi despre superioritatea vîntoariî cu

perpelicarul i despre plcerile inteligente i alese ce re-

simte omul în unica societate a unui cîne dresat dupe
regulele artei ; cît despre mine, eii rmîî tot bine încre-

dinat c cele maî dulci mulumiri ale vîntoariî sînt acelea

în care trupul nu se afl osîndit la pedeapsa jidovului r-
tcitor, i apoi înc acele care isbucnesc cu veselie printre

nite buni tovari, întrunii la un loc dupe o zi petrecut

in emoiuni izolate.

Dar chiar i în cru, vânatul obosete
i dup'o cin scurt i somnul a sosit i).

Vîntorî i cruai, mîroage i duli, culcai toi la

pmînt, dorm acum dui, la tîrl !... «Singure, stetele

nopeî se uit de pe cer la dînii ; eî aud cu urechile

toat acea nenumrat lume de insecte ce se strecoar

prin ierburi, iuind, scîriind, fluerînd, uerînd i toate acele

miî de glasuri se 'nal cu rsunet potolit în tria nopii

se limpezesc în aerul ei rcoros i leagn în somnie,

auzul lor aromit. Cînd îns vre unul se deteapt i cli-

pete ochii, cîmpia i se înfieaz luminat de scînteiele

strlucitoare ale licuricilor! une-orî cerul se încinge alo-

curea în deprtare, de o vîlvoare roatic, provenit din

pîrjol, i un stol întunecos de pasri se strecoar prin

noapte...»

M opresc, cci mi se pare c, lr tirea lui Dumnezeu

1) E/iad zice în «Sburtorul» su

:

«Dar câmpul i argeaoa steanul obosete

i dup'o cin scurt i somnul a sosit».
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i a cititorilor, am început s traduc descrierea stepei ma-
lorosiene, una din paginile cele maî minunate din minu-

natul romani istoric Taras Bulba^ de N. Gogol, scriitor

rus, carele de nu m 'nel, a scris, maî întîî pe rusete,

comedia Revizorul general. A transcrie aci cu plcere
toat acea încînttoare descripiune ; ca i Gogol, într'o

pornire de drgstos necaz, a sfîri i eîi zicînd : «Dracul

s v iea, cîmpiilor, c mult suntei frumoase !» ^) Dar
atunci ce s'ar maî alege din descrierea Brganuluî, pe
care m'am încercat a o face eu romînete ?

Las dar pe Gogol într'ale sale, c mî-e team s num prea dea de ruine,...

Dar ce fcuî, vaî de mine ! Am uitat cu totul c este

acum admis în radicalele principiî de suprem i absolut

patriotism romîn c, de vreme ce muscaliî trebuesc în

genere privii ca inimicî i ru-voitorî aî naionalitii

noastre, s ne dispensm cu totul de a numi, ba chiar s
ne i inpunem datoria de a desfigura pe autoriî lor, de

cîte orî bine-voim a'î traduce, a'î imita, sau a'î localiza.

Prin aceasta chiar le facem prea mult onoare !

Vous leur fites, seigneur,

En Ies croquant, beaucoup d honneur ! -)

II

Eram biat de vre-o treî-spre-zece anî cînd am învat
s dau cu puca ;

— mrturisesc îns c de atunci n'am
maî fcut nicî un progres în ^aceast art ; ba chiar a
putea zice din contr ! — însoisem pe tat-meu la bile

') fDracul sâ v ia cîmpiî, ce frumoase sînteî !» — Romanul
Taras Bulba este o admirabil descriere a vieeî Cazacilor Zaporo-
jenî, cari au jucat un aa mare rol în istoria ârilor romîne sub dom-
niile strlucite a luî Matei Basarab în ara Romîneascâ i a luî

Vasile Lupu în Moldova.
-*) La Foniaine, Les animaux malades de la peste :

«Ppîndu-i, le-aî fcut, stpîne, mult onoare !»
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de la Balta-Alb, unde se adunase în acel an, sarea i
marea, precum a i povestit'o cu atîta spirit, d. V. Alec-

sandri ^), pe carele atunci, acolo, pentru prima oar l'am

zrit, domnia-luî tînr, vesel i înc de atunci cunoscut

prin farmecul neao-romînesc al muzei ce '1 inspir, eu

copilul, crezînd c tot ce sboar se mnînc.
Locuiam într'un sat de pe malul stîng al Buzului, la

Grditea, tot într'o cas cu btrînul colonel Enghel, acela

carele, prin buna sa inim, prin vioiciunea glumea a

caracterului sii i prin pocit ocie a vorbirii sale ro-

mînetî, a lsal plcute i vesele suvenire printre subor-

donaii luî, acum toi veterani aî otirii : polcovnicul Enghel,

care, luînd de soie pe o cocoan romînc a criî bogat
zestre coprindea o laie de robi igani, zicea nevestei de

cîte ori se întîmpl s moar vre unul din aceti neno-

rocii : «Plinei, AnicuaV meu! a murit la dine un sestre!»

Colonelul Enghel îmi drui o puc cu duo eve, scurt

i uoar, croit i cumpnit chiar dupe trupul i dupe

puterile mele ; el m i înv cum s'o împlu, cum s
ochiesc i cum s trag. De aci înainte, vai i amar de

bietele vrbii de pe garduri ! Pe toat zioa stricam într'însele

cîte un corn de praf i cîte o pung de alice ; dar apoi

i ce pilafuri ne gtea la mas meterul-buctar, sestre al

cocoanei Anicue 1

Mi se pare c întru atîta se cam mrginesc foile de

dafin ce am putut culege în cariera mea cinegetic. Vezi

bine c cu dînsele nu s'ar putea gti nici mcar iahnia

de mistree pe care tu o descrii în cartea ta.

D'aî fi mai luduros din fire, — i nefiind ast-fel, iat

o puternic dovad c nu sunt i nu pot s fiu bun vî-

ntor, nici mcar ca amicul Budurof !
— d'a fi, zic, mai

luduros, a putea s adaog c, tot pe maluriie Blei-
Albe, m'am încercat a da i 'n ciovlice de cele moate,

1874», în Bomînia literara, foaie

periodic. Iai 1855.
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care se tot cletin în aer i pe uscat, strigînd ca puii

de jidan de pe ulie : «kibrit ! kibrit !» ; am ochit adesea i în

Ciocîrlia cea voioas ce 'n vsduh se legna ; ^)

ba unde puî c am cutezat a trage cu puca i 'n cîr-

durile de gîte slbatice ce trec mereu cu grmada d'a

lunoul Buzului

!

De nu m'ar fi oprit vcarul satului, a fi nimerit de

sigur i cîte un graure din ceî cari sboar printre vitele

din cireada i, împreun cu ciorile, se cocoeaz jucînd

pe spinarea boilor, cari, cu o filozofic nepsare, rabd
aa batjocure. Oare ce vor fi zicînd boii în mintea lor,

despre acele obraznice psruice ? i ce gîndurî vor fi

rumegînd eî, cînd se simt într'astfel clcai sub picioare?

Mare e limba boului, pcat c nu poate gri

!

Nu tiu îns cum i ce fel ne aduse vorba a pomeni
despre grauri i aci, iart-m, amice autorule, s te iu

de ru fiind-c, în cartea ta, n'ai spus nimic despre acest

vînat i maî cu seam despre o alt pasre pe care muli
Ia noî o confund cu graurele, din cauz c ea poart
pe franuzete, un nume ce s'ar crede c corespunde cu

al acestuia.

Du-te într'o diminea la Capsa i spune'î s 'î fac
pentru dejun, un patet din cele ce se chiam Pate de

grives ; apoi a doua zi la mas, cere la Hugues s 'î

gteasc o mîncare, ce i se va prezenta într'o. ginga
cutioar de hîrtie velin alb, sub numirea de Grives en

caisse.

Dup ce veî mînca, o s simi fr îndoieal o mustrare

de cuget pentru c aî trecut cu vederea i aî nesocotit

vînatul numit grives^ iar, dup cum se crede, pe romî-

nete, sturzi i cocofar t (?)

Aci vrind nevrînd trebuie s m urmezi, — i aceasta

ii va fi pedeapsa, — într'o lung controvers, în care fi-

C. Negruzzif în «Aprodul purice».
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lologia are s se amestece cu istoria natural, i s fac
un talme-balme precît se va putea maî doct i mai erudit.

Bag de seam c aî a face cu un membru al Academiei

!

Romanii, — noî, strnepoii luî Traian, începem tot-

d'auna de la Romani, — Romanii cunoteau, printre altele

multe, i aceste dou specii de psrele i le preuiau dupe

dreapta lor valoare ; unora le zicea tiirdus, i altora stiirmis.

Tiirdl erau un spî de pasri foarte ludat de gastro-

nomii notri strbuni. Poetul Marial,— pe care îns Traian

nu '1 prea fcea haz, — zice c, dup prerea luî, dintre

psri, cea maî bun de mîncare este tiirdics^ iar dintre

patrupede, iepurele.

Inter aves turdus, si quis me judice certet,

Inter quadrupedes, mattea prima lepus. i)

Fie cum zice Marial în privina pasriî ! Dar cît despre

iepure, s m ierte domnia-lui ; eu iu cu tata Traian i
nu aprob zisele poetului. Ba înc, de nu 'mi ar fi ruine

s vorbesc romînete cam în felul Fi^anozitelor rposatului

Costache Fac, cele cu «mantela amoiir-sans-fin», a potrivi

aci, — i nu fr oare-care iscusin,' — vorba Romînului

:

Departe griva (adic grive) de iepure ! -)

Oraiu îns se arat i mai entusiast în ^rWint^ turdilor

i, zu, nu se mir c unii 'i mnînc averea dumicînd

la tiirdi grai, cci nimic, zice el, nu este mai bun:

Non, hercule, miror

Aiebat, si qui comedimt bona, cum sit obeso

Nil melius turdo. ').

1) Martialis Epigram. XIII. 92: «Dintre pasri sturzul, — dac cine-

va m'ar alege drept judictor, — iar dintre patrupede cea maî d'intîî

delicate, este iepurele !»

'^) Eliad a publicat în voi. V, (pag. 287—311), al Bihliotecei porta-

tive (Bucureti, 1860), puinele fragmente de scrieri rmase dela Con-

stantin Fac, carele a murit la 1845.

3) Horatii Epistol. I, XV. v. 39:

«... Zu, nu m mir,

Zicea, dac unii îi mnînc averea, de oare ce, decît un sturz gras

Nimic nu este mai bun».
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Tereniu Varrone, în cartea sa despre agronomie, ne

vorbete prelarg despre creterea i îngrarea acestui

SOI de psri, în case înadins cldite pentru sburtoare,

ornitlioji^ pe care le descrie cu deamruntul i mai adaoge

cum c o mtu a luî avea la vila sa de pe via Salaria,

în ara Sabin, la 24 mile de Roma, un asemenea ornitJion^

din care vindea pe tot anul cinci miî de turdi cîte trei

dinari unul; ceia-ce 'î producea un venit anual de 60,000

sesterii, adic, pe banii de acum, 12,000 leî nouî ^).

Ce stm de ne maî gîndim, amice? Haî s cutm a

prinde turdi i s ne asigurm dintr'îniî o mie de galbeni

pe an, ca mtua luî Tereniu Varrone.

Dar unde s'î gsim ? Iat dificultatea.

Adevrul e c naturalistul latin Pliniu ne spune c turdi^

precum i merulce (mierlele) i sturni (graurii) fr de a'î

schimba penele, se duc prin ri vecine i c iarna sunt

foarte muli ttirdi în Germania-).

Naturalitiî moderni, i în capul lor vestitul Buffon, dupe
ce constat c pasrea numit de latini turdiis^ poart în

' limba francez, numirea generic de grive i c ea se

aseamn cu mierla, din care îns difer la pene prin

nite pete regulate ce ea arc în totdauna pe pept, împarte

acest SOI de volatile în patru specii, numite franuzete:

grive, propriu zis, draine care este maî mare la trup decît

^
toate, litorne i tnauvis. Aceste dou din urm sunt cele

mai preferabile la mîncare.

Diferitele specii, precum i varietile lor, se disting prin

mrime, prin coloritul penelor i chiar prin unele nravuri;

,
dar în genere, aceste psri sunt slbatice, puin juctoare,

^ mai mult triste; ele vieuiesc izolate; cuiburile lor sunt

f<jarte curat cldite i ouoarele lor frumos colorate, al-

w bastru sau verde. Ele tresc în rile despre nord i vin

») Ter. Varronis De re Rustica. II. 5.

2) Plinii Secundi Histor. natural. IX. 25

Al. Odobeteu. — Opere complete. I.
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maî cu seam ctre toamn în prile meridionale. Sunt

foarte mînccioase : însui Oraiu ne o atest :

Amite levi rara tendit reea,

Turdis edacibus dolos, i)

i le place cu deosebire strugurii, cauz pentru care Fran-

cezii au i creat zictoarea: soill comvne une grivey ce se

aplic celor cari la noî au furat luleaoa neamului.

In cetatea Dantzig din Prusia se consum pe an ca la

90,000 prechî din specia celor numite maiwis \ cele zise

litorne ierneaz în Austria-de-jos i în Polonia; iar îri

unele pri ale acestei ultime ri, cîtimea speciei e. grive

este aa de considerabil, încît se prind fr numr i se

transport luntri pline, încrcate cu de acest vînat.

Dac ele îns se afl aa de multe prin inuturi vecine

cu noî prin Polonia i Austria ; dac, ducînd dorul viei,

ele se nasc cu grmada în împria hameiului i a bereî,

este oare prin putin ca, flmînzite, s nu fi însemnat ele

înc de mult prin aer, cile pe unde, în timpul de acum,

avea s ne calce, cu fer i cu foc, npastia consorilor

nemeti ? Despre aceti noui biimbairi ai rei, tim cu

prisos ce soi de pasre sunt i numele lor le cunoatem
mai cu prisos de cum am dori ; cu mult maî greu ne vine

de a nimeri pe acela maî puin ilustru al împenailor lor

compatrioi.

Am consultat pentru aceasta toate dicionarele noastre,

chiar i pe cel fcut sub numele Societii Academice ro-

mîne, i iat tot ce am putut alege, mai cu seam din

Vocabularul francezo-romînesc al d-lor P. Poenaru, F.

Aron i G. Hill

:

Grive se zice pe românete Sturz :

Draine se chiam în limba noastr Cocoar ;

Litorne este un fel de Cocoar, cu capul cenuiiî,

si Mativis este un fel de Sturz.

i) Horatii Epod. II. v. 33—34 :

«Aca de nuiele lauri cscate, momeli pentru sturzii mînccioi».
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Autorii Dicionarului Academic nu înscriu cuvîntul co-

cosiariîi ; — poate c nu va ii de origin latin? Cât

despre stiirdiu, înc nu au ajuns la litera 5.

Intr'un cuvînt, la grive^ pe latinete turdns^ nu este

cîtuî de puin graurele romînesc, cu toate c, judecind

dup asemuirea lor, aceste dou numiri par a fi rudite.

D. Littre, în monumentalul su dicionar al limbeî fran-

ceze, nu tie ce origin s dea cuvîntuluî grive. Oare

acest nume nu va fi el derivat din adjectivul latin gravis,

— greu, gras, — pe care îl gsim calificînd pe titrdi^ în

urmtorul vers al luî Marial

:

Sylva graves tiirdos exagitata dedit i).

Aceasta ar fi o derivaiuneîn form de synodoche, ctre

care s'ar alipi, ca o metonomie, denumirea romîneasc de

graure^ dat unei alte psri, pe care tot Marial o pune
în oposiiune cu turdi, îngrai cu msline din Picenum :

Si mihi Picena turdus pelleret oliva,

Nune sturnos inopes ......'-)

Despre sUirni nu s'a prea zis mult bine; Marial, dup
cum vzurm, îî declar buni de nimic, inopes. Pliniu ^)

vorbete numai de obiceiul lor de a sbura în cîrdurî ro-

tunde, îndesai unii într'aliî. i maî mult insist asupra

acestei particulariti Buffon, artînd, c în sburarea lor

rpede i sgomotoas, graurii par a fi supui la o tactic

ce se exercit cu o disciplin militar, subt ordinele unui

'f. Chiar i Dante a luat furtunosul sbor al graurilor,

1) Marlialis Epipjram, IV. 06. v. 6.

«Pdurile btute aii dat sturzi graî».

') Idem, idem. IX. 65:

«Dac as avea sturzi îngrai cu msline din Picenum

Dar acum (am numai) grauri huni de nimic . . .

; l'linii Histor. natural. X. 31.
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grmdii în stol larg i plin, drept termen de compara-

iune, ca s descrie, în versuri nemuritoare, cum spiritele

nenorocite sunt purtate fr repaos, de suflarea vijeliilor

infernale :

E come gli stornei ne portan Tali

Nel freddo tempo, a schiera larga e piena
;

Cosi quel fiato gli spiriti mali.

Di qua, di la, di giu, di sîi gli mena
;

Nulla speranza gli conforta mai,

Non che di posa, ma di minor pena i).

Nu rmîne îndoial c stornei luî Dante, Ies etoiirneaiix

aî luî Buffon i stiirni luî Pliniu i luî Marial sunt grauriî

notri, cu penele negricioase i presrate cu pete albe

sau sure, cari triesc în Europa, — din fundul vedieî

pîn în insula Malta, i chiar în Africa, pîn la capul

Buneî-Sperane, — cari, dup ce în luna luî Iunie, 'i-au

clocit oule lor cenuii, în cuiburî strine sau în scorburi

de copacî, se adun de petrec în stoluri, dorm noaptea

în stuf, se cioroviesc seara i dimineaa, se scoal toî

de o dat cu mare volbur i trec rpede ca un nor negru

îndesat, se amestec printre porumbeî i printre ciori, se

domesticesc bine în colivie, ba chiar, dac îî puî în pen-

sion, înva franuzete, pronunînd gras litera r, întocmai

ca la Paris.

Se vede c Buffon, — o spune însuî, — a auzit grauri

vorbind nemete, latinete, elinete i alte limbî ; cît despre

mine n'am avut parte a constata de visii et aiiditu^ talen-

tele poliglote ale acestuî interesant neam de psri. Atît

1) Dante, Divina Comedia. L'Inferno, cant. V. v. 38- 44 :

«i precum graurii sînt purtai de ale lor aripe

Pe timpul rece, în stoluri largi i pline.

Aa i acea suflare purta spiritele nenorocite.

In coacî, în colo, în jos, în sus le mîn
;

Nici o speran nu le mai mîngîie

Nu doar de repaos, ci de o mai mic pedeaps».
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numai pot zice despre dînsul c despreul cu care îl tra-

teaz intrigantul acela de Marial, declarîndu'l bun-de-

nimica, inopes^ m îndeamn i maî mult a lua în anti-

patie pe acest poet servil i demoralizat, urmînd i întru

aceasta, exemplul dat de augustul meu strmo, Caiu Ulpiu

Traian.

Eu, de cîte orî mi s'a întîmplat s mnînc grauri, —
adic sturni latineti, or etourneaitx francezi, i nu stti^'zi

romînetî, sau grives franuzeti, — le-am gsit un gust

foarte bun i mai ales un miros de vînat din cele maî

plcute. Nu cuta dar la cele ce zic autorii i, cînd vei

da peste stoluri de grauri, împuc fr dispre cît vei

putea mai muli. Poi fi încredinat c eu unul îi voi

rmînea tare recunosctor pentru peche !

Dac cumva acum te simi cam obosit de lunga digre-

siune zoologico-filologic prin care am rzbunat de ne-

psarea ta, pe stui'zi^ pe cocoari i pe grauri, apoi tot

maî iart-m s adaog vre-o dou trei cuvinte în materii

analoage, adic s'i fac cîte-va întrebri, i apoi, zu, v
dau pace i ie i neamului psresc.

Mai întîî, te rog spune'mi dac tii sau nu tii ce soî

de sburtoare este grangurul ? Am auzit de la unii, —
i a dori s aflu dac aceia nu se înal, — c psruica
astfel numit este chiar acel vrbete grsun care se în-

doap cu fructe de prin grdini, emeriza hortulanuSy i
care cu drept cuvînt este socotit în Frana ca una din

cele mai delicate îmbucturi ornitologice ^). Abia expus la

^) Mi-am luat seama, sau — ca s zic maî adevrat, — dup ce

am scris acestea, am aflat c gran^oreie este o pasre galben i
mare cît mierla, care pe latinete se chiam oriolus rralhula, iar pe

ranuzete lortoi. Dar numele romînesc al gustosului ortolan^ tot

u 1 am aflat, ci din contr maî mult m'am încurcat vzînd în mu-
•ul de istorie natural de la Academie, dou psri de mrime i
'• form cu totul diferite, purtînd amîndou numirea latina de Eme-
iza hortu/anusy fr de ecuivalente romînetî. — Contusio summa
quetur! — E pur, e(i am mîncat ortolanî, vînaî în ar la noî.
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dogoreala jraticului, el se preface într'o srmlu de

grsime profumat. Gîndindu-m la ele, a vrea s fiu i
eu printre oaspeii oarecelui din Lafontaine :

Autrefois le ral de viile

Invita le rat des champs,

D'une faQon fort civile

A des reliefs d'ortolans^).

Trec la a doua întrebare. Pentru ce, rogu-te, n'aî spus

nici mcar un cuvînt despre o alt pasre de pdure care

de i e cam rar la noî, îns este privit pretutindeni ca

unul din cele maî delicate vînaturî ? Francezii îî zic geli-

notte ; Germanii Hasel-hiihn (adic gin de alune) ; Ruii,

— îî amintesc nufnele'î rusesc, fîind-c pdurile de brad

i de mesteacm ale Rusiei sunt pline de aceast preioas
sburtoare, — Ruii o numesc repcik ; iar la noî, ea se

chiam.... cum se va fi chemînd ?...• tiu de sigur c în

judeele de munte ale Moldovei, unde vîntoriî le pîndesc

pe muchiul cel verde de Ia tulpina brazilor, acele paseri

maî mari de cit un sitar i împodobite cu sprîncene roii

ca cocoii slbatici, [poart numele de wrtmcî. Dar din-

coace de Milcov, cum le zice ? ginue slbatice ? ginue
de alun ?....?
Cînd divinul cîntre al Divinei Comedii, cluzit de

miestrul su Virgil, ajunge în cercul acela din infern

unde erau muncite de o aprig i neînblînzit furtun,

sufletele pctoase ale muritorilor cari, aci pe pmînt,

dînd uitrii sntoasele dar asprele legi ale înelepciunii,

îi petrecuse viaa în desmierdri lumeti.

^) La Fontaine, Le rat de viile et le rat des champs:

«Odinioar oarecele de ora
Pofti pe oarecele de la cîmp,

Intr'un mod foarte politicos

La mezelicuri de ... . (?)»



U'£')5o-Krjvr,Yî':'./'.oc 119

a cosi tatto tormento

Eran dannati i peccator carnali,

Che la ragion sommettono al talento, ^)

atunci poetul nu afl, în puternica sa închipuire, alte ima-

crine maî potrivite spre a descrie pe acei nenorocii, de

cît a'î asemui, cînd cu -ire lungi de . melancolici cocori,

cînd cu stoluri zpcite de grauri, cînd în fine cu amoroase

porumbie care, chimate de dorin, cu aripele întinse i
'ncordate, sboar ctre dulcele lor cuib, purtate prin aer

de dorul ce le încinge :

Quali colombe dai disio chimate,

Con Pali perte e ferme, al dolce nido

Volan, per Taer dai voler portate 2).

Rpit de armonia acestor suave versuri, ciripite în

dulcea limb toscan, inima se avînt i dînsa pe urmele

amoroase ale pasrii uscare ; ochiul o însoete prin spaiu;

gîndul se rsfa în desftrile acelui cuib dorit!

Dar colo, sub -adîncul frunzi al codrului st pitit vîn-

torul, cu ochiul intit la prad, cu braul ager la trgaci.

Blinda turturic a sosit, ameit de bucurie, aproape die

soul eî; ea s'a pus alturi cu dînsul pe o crac verde a

stejarului
;
gungnnind, ea îî scutur aripile i 'î înco-

voai gua argintie. Soarele de amiazî vars emanaiune

voluptoase de cldur în raritea pdurii i subt umbra

copacilor ; razele lui se strecoar luminoase printre frunze

i sclipesc ca aurul pe undele limpezi ale pîrîului. Totul

în lire e linite, tcere, dor i speran ; totul, pentru no-

rocita preche, plutete în visuri de plcere, în farmec

») Uantej Divina Comedia. L'Inferno. Canto V. v. 37—39 :

<La cazna aci descris erau osîndiî cei cari aCi pctuit cu carnea

i au pus înelepciunea maî prejos de plcerile lor».

-') Pante, Div. Com. — L'Inferno, Cant. V. v. 82—84

:

*Precum porumbii de dor chimaî,

Cu aripele deschise i epene, la dulcele cuib

Sboar, purtai prin aer de ale lor dorine.»
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amoros ! Cu gîndul,. ea soarbe poate o eternitate de fe-

riciri !

Dar de o dat un pocnet fatal rsun ; echo îî rspunde
de prin toate adîncimile codrului trezit. O srman ps-
ric a picat moart sub stejar. Vîntorul vesel o asvîrl

sîngerat în tolba sa. Dar soia ^turturic, cea care, vaî

!

a rmas cu zile.

Cît trete, tot jlete Unde vede apa rece.

i nu se maî însoete ! Ea o turbur i trece

;

Trece prin flori, prin livede, Unde e apa maî rea.

Nu se uit, nicî nu vede. O maî turbur i bea.

i cînd eade cîte-o dat, Trece prin pdurea verde

Tot pe ramur uscat

;

i se duce de se pierde

;

Umbl prin dumbrav'adînc
;

Sboar pîn de tot cade,

Nicî nu bea, nicî nu mnînc. Dar pe lemn verde nu eade.

Unde vede vintorul.

Acolo o duce dorul.

Ca s'o vaz, s'o loveasc

S nu se maî pedepseasc.

De vreme ce tu, autor al Manualului de vîntoare, n'aî

socotit de cuviin a numra i turturica printre pasrile

de vînat, eu am dat cuvîntul rposatului întru fericire,

marelui ban lnchi Vcrescu, ca s rzbune de a ta

uitare pe aceste dulci i fragede zburtoare. Totdeodat
graioasa i jalnica elegie a vechiului poet romîn îmî va

servi drept oraiune funebr pentru tot vînatul împenat,

asupra cruia m'am întins, — mi se pare, — cam foarte

peste msur.
Pîn aci dar cu paserile bune de împucat i bune de

mîncat I S le ^t rîna, — adic nu s le

fie maî bine carnea uoar stomacului, i apoi vecinica lor

pomenire !
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ÎII.

în toate rile ce se bucur de legiuiri înelepte i pre-

vztoare, pe care le i pune în lucrare o sistem de ad-

ministraiune regulat ca ceasornicul, prin toate acele ri,
vine un moment al anului cînd d'odat vîntoarea se în-

chide. Atunci cîte-va luni d'arîndul nu maî auzi nici prin

holde, nici prin crîngurî, pocnetul ierbeî de puc i ue-
rtura alicelor ; atunci se d recreaiunî i vacanii vîna-

tuluî, iar vîntorilor li se impune pedeapsa popreleîî.

La noî pîn acum nici legea nu prevede nimic, dar nici

înalta oblduire nu simte trebuina de a se amesteca în

traiul, maî mult sau maî puin turburat, al lighioanelor

slbatice ; ea deocamdat se mulumete a regularisi vi-

tele cu patru, i maî ales pe cele cu dou picioare.

Astfel stînd lucrurile în patria ucenicilor tî, pentru ce,

o tu dascle de vîntoare sistematic i raional, n'aî su-

plinit lipsele legeî i nepsarea cîrmuitoreasc, dînd oare-

care povee în privina timpului cînd se cuvine ca vîn-

torul s-î pun puca i pofta în cuî i s dea nevino-

vailor sî adversari, un rgaz ce, în curînd, îi va asigura,

tot lui, o maî spornic i mai dinuitoare izbînd? Spune

adevrat ! Cîte-va cuvinte asupra acestui punt n'ar fi fost

ele oare foarte la locul lor, în Manualul tu de vîntorie?

Bag îns de seam c deviu din ce în ce maî exigent

l c nu fac alta decît a scoate mereu la mrunte ponoase,

crii tale. Sunt sigur c, de cînd citeti aceste lungi pa-

gine fr ir, aî zis mii de ori pîn acum : «Lips-mi de

asemenea critic, unde se vorbete mai mult de ceea ce

nu mî-a plcut sau n'am socotit de trebuin a le spune!»

tii îns c sunt tot felul de firi pe lume, Cînd, spre

exemplu, dai unui om flmînd un prînz cu care îi poate

foarte bine potoli foamea, mîncînd tot lucruri simpli, dar

sntoase i curat gtite, e învederat c nu se cade ca el

s cear maî mult. Dar dac acel om este lacom din fire
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i maî ales dac are gusturi rsfate, el o s se tot plîng
c nu i-aî dat mezelicurî i trufandale, prjituri i zaha-

ricale ; o s pretinz c, în loc de carne de vac, ar fi

trebuit s-î prezini dobe de mistre i kebapurî de cpri-

oar, în loc de pui de gin fripi, prepelie tvlite în

mlai i bicaî prjii în mustul lor.

Socotesc c tot cam aa fac i eu cu Mamtahd tu, ce-

rînd poate prisos acolo unde se afl ceia ce este de nea-

prat trebuin, i în puterea prieteniei, iart-mî aceste

nazuri de lcomie literar.

D-mî dar voie s m 'ntorc iar la vorba de maî nainte

i s art, în cîte-va cuvinte, cauzele ce trebue s îndemne
pe vîntorul înelept a curma, pentru un moment, isprvile

sale. Dar de vreme ce tu nu aî voit a spune acele cauze,

mie mî-e team c eu nu voî putea ; de aceea, ca s
scpm amîndoî cu faa curat, haî s facem loc aci între

noî, poetului Lucreiu, pentru ca, în versuri turnate ca de

bronz, precum erau i legile Romei, s invoace el, în fa-

voarea natureî aprins de dor, pe nsctoarea spornicei

ginte romane, pe dezmierdtoarea zeilor i a oamenilor,

pe antica Vinere, fecunda i neobosita prenouitoare a

seminiilor lumeti : ^)

^) Lucretii De rerum natura, I v. 1—20:

Aeneadum genetrix, hominum divomque voluptas,

Alma Venus, casli subter labentia signa

Quce mare navigerum, qu£e terras frugiferentis

Concelebras, per te quoniam genus omne animantum
Concipitur visitque exortum lumina solis.

Te, dea, te fugiunt venti, te nubila casli

Adventumque tuum, tibi suavis dasdaia tellus

Summittit flores, tibi rident sequora poni
Placatumque nitet diffuso lumine cselum.

Nam simul ac species patefactast verna diei

reserata viget genitabilis aura^avoni,

Aerise primum volucres te, diva, tuumque
Signiticant initum perculsse corda tua vi

înde ferse pecudes persultant pabula Iseta
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«Nsctoare a gintei luî Eneu, voluptate a oamenilor i a

zeilor, spornic Vinere ! tn^ care sub stelele lucinde ale ce-

rului, împoporezi marea cea plutitoare i pmîntul cel rodi-

tor, prin tine tot neamul vieuitoarelor concepe i se nate
spre a vedea lumina soarelui. Dinaintea ta, zei, dinaintea

ta, i la a ta sosire fug vînturile i norii de pre cer; sub tine,

pmîntul împestriat aterne flori drglae
;
ie 'i zîmbesc

valurile mrii i cerul, înseninat de tine, lucete de o lumin
preste tot împrtiat. Cci îndat ce primvara deschide i-

rul frumoaselor zile i îndat ce suflrile înstrunate ale Zefi-

rului reîncep a detepta puterile fecundrii, mai întî zbur-
toarele cu inima strpuns de a ta virtute, vestesc, o zei,
a ta venire : apoi turmele îndîrjite salt cu veselie prin p-
uni i strbat înnot rpezile rîuri ; astfel, aprins de frumu-

seea i de farmecele tale, toat firea însufleit te urmeaz
cu înfocare pe tine, ori unde tu o mîni a se duce. De aceea

prin mri i prin muni, prin apele volburoase, prin locuinele

frunzoase ale pasrilor i prin cîmpiile înverzite, suflînd tu-

turor în piept o dulce iubire, tu faci ca cu plcere s se în-

muleasc în etern generaiunile lumei».

Aa dar cînd sosete primvara, amice vîntorule, în-

dur-te i tu, i las gingaei Vineri i dulcelor ei desmier-

dri, întreag domnirea lumii. N'aî avut tu oare timp îndestul

ca s rspîndetî groaz i moarte prin crîngurî i pe cim-

pii ? Chiar pe aceast zpad ce se topete acum subt

adierea încropit a zefirului primvratic, n'au fost oare

tipiite urme încruciate ale copoilor, gonind prin pdure
iepurile fricos i vulpea viclean, cari, fie-care dup firea

sa, se silesc a 'î mini gonacii i a încurca dîra lor prin-

tre tulpinele despuiete ? Dar Braica, Griveî i Duda, cu

l)Otul Ia pmînt, cu urechile blegite, cu coada întins.

PIt rapidos tranant amnis : ita capta lepore

Te sequitur cupide quo quamque inducere periis.

I)eni()ue per mria ac montis rtuvioscjuc rapacis

Frondiferasque domos avium camposque virentis

Omnibus incutiens blandum per pectora amorem
Ktficis ut cupide feneratim seecl^ propajent.



124 AL. ODOBESCU

alearg fr îndurare i cu orlasul lor spimînt feara prin

toate cotiturile eî. Ltrtura lor chellit, cînd mai apro-

piat, cînd apoi pierdut prin atmosfera rrit de ger,

rsun cu o ciudat monotonie la urechile vîntorului, în-

cremenit pe locu'î de pînd. Nu tiîi ce coard misterioas

a inin^eî sbîrnie la acea slbatic armonie ! Cînd copoii

vestesc apropierea vînatuluî, nerbdarea îl face s tresar

maî mult decît frigul. Cu ochiul pironit ctre partea unde

s'aude ltratul, el ateapt, ispitete, caut, msoar luciul

zpezeî fr de crare ; iar cînd d'odat s'arat oldanul

cu urechile ciulite sau vulpea cu coada tîrî, ca într'un

fulger el iea puca la ctare i trage !

Pe cînd eram ajuns aci cu scrisul, fuseî întrerupt de

fetia mea care venea în fuga mare s'mî aduc o veste

ce o înveselise foarte ; mergînd în curte ca s se joace

cu Capioana, ceaoa, a gsit'o culcat pe un mindir de

paie i avînd împrejurul eî o grmad de celui, mici

cît pumnul i orbi ca sobolii. Erau unsprezece bursucei,

cari se svîrcoleau, chiind i mierlind, subt ugerul mamei,

unii negrit alii murgi i alii b.laî. A trebuit negreit ca

dintr'o aa de numeroas prsil, s fac i partea enghe-

ruluî. Aci dar, în alegerea ceilor cu drept de via, am
avut ocaziunea de a pune îndat în aplicare, învturile
i poveele ce se gsesc în cartea ta ; am oprit dar c-
eii «cari aveau cap maî mare, bot maî larg, nrî maî

deschise, urechî maî subirî i maî bine croite, pept maî

lat, picioare maî lungî, coad maî groas Ia rdcin i
m,aî subire la vîrf».

Iî mrturisesc, amice, c în privina acesteî ultime re-

comandaiunî, — cu toat încrederea ce am în cunotin-

ele'î i în experiena'î cinopedice, — rmsei pe gîndurî,

întrebîndu-m ce fel de influen vor fi avînd grosimea i
forma coadeî asupra facultilor intelectuale i fizice ale

unuî cîine ? Aa dar acest apendice al ireî spinreî are

i el o însemntate etic în natur, i prin urmare filozoful
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comunist i falansterian Ch. Fourrier tia ce spune, cînd

pretindea c omul, spre a fi perfect, ar trebui s aib la

spate o coad cu un ochi la vîrf ?

Alii, din contr, aii ateptat de la scurtarea coadeî,

chiar i la animale, efecte estetice pentru aceasta,—dovad
caii englezeti, crora li se taie coada pentru frumusee,

—

ba chiar i efecte moralizatoare pentru omenire ; cci, spre

exemplu, Plutarc ne spune c frumosul, rsfatul i zbur-

dalnicul Alcibiad, floarea efebilor din Atena, tie într'o zi

coada cea frumoas a unuî cîine minunat pe care '1 cum-

prase cu eaptezecî de mine (vre o 6,500 leî nouî), numai

pentru ca, dînd de vorb concetenilor sî asupra acestei

nevinovate nebunii a luî, s 'î opreasc de a cîrti despre

dînsul alte lucruri maî rele ^).

Apoi maî este înc i o vorb romîneasc : Coad lung
minte scurt ! zictoare nesocotit a poporului, pe care a-

desea o d de minciun i femeia cu lungi plete i vulpea

cea lung-codat.

Dar dintr'una într'alta, vorbind despre coad, despre

vintorî i despre vulpe, îmî aduseî aminte o poveste pe

care am auzit'o adese orî, pe cînd eram copil, spuind'o

un bâtrîn vîntor, cruia îî plcea s glumeasc cu to-

varii sî.

Dac cum-va vrei s dormi i nu'i vine de sine-i som-

nul, apoi pune capul pe pern i ascult :

A fost o-dat ca nicî o-dat, — daca n'ar fi nu s'ar po-

vesti, — pe cînd se potcovea puricele . . ., i cele-l'alte . .

.

i cele-ralte.

A fost odat un vîntor care, de cîte orî mergea la

ntoare, avea obicei s iea cu dînsul pe slujitorul su,
iar cînd se întorcea înapoî, povestea cuî vrea s'l asculte

o mulime de întîmplrî minunate, care de cînd lumea nu

trecuse nimenuî nici mcar prin vis, i la toate aceste basme.

') Pluiarchi vita Alcibiadis, IX.
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nu lipsea nici odat de a aduce ca martor pe bieata slug,

adevrat om al luî Dumnezeu.

Azî aa, mîine aa, pan cînd într'o zi acesta, stul de

a face mereu de poman meseria ticloas de martor min-

cinos, îi ceru seama de la stpîn i voi cu tot dinadinsul

ca s-î iea ziua-bun de la el.

Stpînul strui ca s afle pricina acestei neateptate ho-

trîri i cu vorbe blînde, îl întreb: — «Oare nu te mul-

umeti cu simbria ta i cu traiul ce ai în cas la mine,

de vrei s m lai?»

— «S nu pctuiesc, cocoane», — îi rspunse sluji-

torul ;
— «toate sunt bune la domnia-ta. D-zeu s'î dea

tot bine! Dar s'i spui curat, i s nu'i fie cu suprare:

uite, m mustr cugetul de atîtea dovezi mincinoase ce'mî

ceri s dau pe toat zioa, cînd începi, — adic s fie cu

iertciune, — cînd începi a tia la palavre vîntoreti. E
pcat de Dumnezeu, cocoane, s m afundez eu cu totul

în focul Gheenei i s port eu, sracul de mine, tot ponosul

pcatelor cu care domnia-ta îi încarci de bun voie su-

fletul. Las-m mai bine s m duc cu Dumnezeu!»
Aa vorbi servitorul i stpînul se puse pe gîndurî

;

dar fiind-c el cunotea preul unei slugi drepte i cre-

dincioase, se rsgîndi bine i 'i rspunse într'ast-fel

:

— «Ia ascult, biete ! Vz c tu eti om cu frica lui

Dumnezeu. Rmîi la mine i ajut-m ca s m desbr
de purdalnicul meu de nrav. Crede-m, nici eu n'a voi

s spun ceea ce nu prea este tocmai adevrul ; dar ce s'î

faci nravului ? M iea gura pe dinainte. Aa dar, s
facem cum e mai bine; s facem între noi o învoial, ca

s scap i eu de aa urît cusur, s rmîi i tu împcat
cu sufletul. Cînd m voi afla în vre o adunare, tu s
stai la spatele meu, i cît vei auzi c încep a croi cîte

una mai deochiat, tu s m tragi de mînica hainei, cci
eu îndat voi îndrepta-o dupe fiina adevrului».

Aa spuser i aa rmase s fie.

Peste cîte-va zile, ezînd la mas cu alii, vîntorul în-
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cepu s povesteasc c la o vîntoare la care fusese de

curînd, 'î a eit înainte o vulpe, care avea o coad, o

coad lung, lung cel puin de cinci stînjenî ! !

!

Pe cînd, în focul povestirii, el rostea acestea cu cea

maî deplin încredinare ca i cînd lucrul ar fi fost în-

tocmai dup cum îl spunea, de o dat se simi tras pe

dindrt, de mînica surtucului. îî aduse aminte de toc-

meala cu slujitorul ; îî lu vorba înapoi i îndreptîndu-se

c, în înferbineala vîntoariî, nu va fi vzut tocmai bine,

reduse coada vulpeî pîn la vre-o duoî stînjenî.

O nou smînceal de hain, îl fcu s'o maî scurteze

cu un stînjen.

La a treia, o cionti pîn la doî coi.

Simind înc i acum efectele restrictive ale contiinei

servitorului, se înduplec a maî reteza din coada vulpeî :
—

cDuoî coi întocmai nu va 11 fost ; — zise el asudînd, —
dar, pre legea mea, c era de un cot i maî bine!»

Sluga, care se bucura acum i mulumea în sine luî

Dumnezeii, auzind pe stpînul su cum se lepda din ce

în ce mai mult de ispitele Satanei, crezu c e momentul

nimerit spre a'l aduce la o deplin pocin i '1 maî trase

înc odat de mînic.

Dar rbdarea vîntoruluî era ajuns la culme, i întor-

cîndu-se de o dat înfuriat ctre neîmblînzitul su censor,

se rsti la dînsul, strigînd în gura mare : — «Bine, mielule!

Nu'î e destul cu atîta ? Ce ! vrei s las vulpea bearc ?

Dar maî bine s te iea pe tine dracul de o miie de ori,

decît s rmîie vulpea mea fr coad!»
S nu'î închipuietî, amice, c am copiat aceast isto-

M jarâ din cartea rposatului Anton Pann, intitulat:

Povestea vorbei sau culegere de proverhuri

de prin lume adunate

i iaroî la lume date ;^)

)
'^ volume. Bucureti, 1852-53.
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iar precum am auzit'o de la btrînul meu vîntor, tot

cam aa 'î o i povestii !

Morala eî, — dac va cuta cineva o moral într'însa, —
este, precît mi se pare, c de vreme ce exerciiile vin-

toretî au darul de a dezvolta într'un chip cu totul excep-

ional imaginaiunea omeneasc, nu trebuie s cerem de

la vîntorî o apreuire rece i neprtinitoare a întîmplrilor

i a isbînzilor ce se ating de arta lor favorit. Celor ce

sunt Achilî i Diomezi pe cîmpul de btaia, se cade s
le iertm a fi i Omerî, cînd încep a rapsodia pe lira

Caliopeî.

'apoî, în tez general, fcînd partea slbiciunilor ome-

neti, s nu uitm c nravul din fire nu are lecuire i
ceî maî muli dintre oameni sunt ca lupul, care prul i-1

pot lepda, iar nravul ba.

De aceia, cînd vine unul i 'î istorisete, bun-oar, c
a împucat de la pînd lupul, pe cînd i l'au adus copoii

gonind ; c a înjunghiat cu cuitul de la brîu i a culcat

la pmînt pe ursul, care se rpezise asupr'î, rnit fiind

de glon i înjuriat, eu unul nu sunt de prere c trebuie

s te frâmînî aa tare cu firea i maî ales mi se pare

c este cu totul de prisos ca s te cerci a 'i dovedi cum
c se amgete i c ceea ce spune nu a fost nici o dat
i nici se poate aievea întîmpla. Oare fcînd astfel, nu

cam perzî orzul pe gîte ?

Dar îmî vei zice: — «Pentru ce s nu combatem erorile

respîndite în public de reaoa credin sau de fanfaronada

unora ? De ce, chiar în materie de vîntorie, s nu ho-

trîm marginile posibilului ? Pentru ce s nu artm celor

ce voiesc a se scrie printre vrednicii cetaî aî sfîntuluî

Hubert, la ce punt al orizonteluî vîntoresc sfinete soa-

rele putinei i începe s licureasc fofengherul ^) îndo-

1) Dac cum-va nu cunoti aceast expresiune, m grbesc a 'î

spune c astfel numesc ranii, în unele locuri luceafrul dimineei,

cruia 'i zic si steaoa porcului. Expresiunea aleas de mine este fr
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ielnic al fantasticelor plzmuiri ? La ce mintea i gura s
nu lie drepte, tocmai la aceia cari, cu ochiul i cu mina
nu pot s dea gre? Pentru ce... ?>

La toate aceste întîmpinrî judiciose i dictate de cea

maî candid virtute, team 'mî e c toat brasla vesel i
uoar a vîntorilor, începînd de la vtaful Pasache i
pîn la tiriachiul Cafea-subire, îî va rspunde în cor cu o

pclitur vîntoreasc, zicîndu-î: «Vezi d'aia n'are ursul

coad !»

Pas atunci de 'î maî înva carte!

Noi îns cetia-1-alî cari judicm sntos, cari tim
)rbi i cu gravitate, cari ne silim a gsi adevrul, binele

si frumosul, în orî ce fapt, s ne vedem de treab i s
urmm a culege, chiar din vîntorie, cugetri serioase

impresiunî plcute pentru minte cît i pentru inim.

Dar de vreme ce nu ne prea înelegem amînduoî asupra

felului preferit de vîntoare, — tu inînd cu prepelicarul

i eîi cu crua Tmdianuluî, — aidem amice, s cutm
împreun, prin largul domeniu al vîntorieî, un cîmp pe

care ne vom potrivi poate la gusturi

!

IV

Sînt acum mai bine de o sut de ani de cînd unul din

rti mai mari scriitori ai Germaniei, Lessing, a scos o carte

sub titlul de Laocoon sau despre marginile respective ale

poeziei i ale picturei ^). într'acest cap de oper de critic

i de bun gust, autorul descrie cu fîne, cu claritate i
cu elegan, mijloacele diferite ce fie-care din aceste dou
arte pune în lucrare ca s intereseze, s mulumeasc, s
mite i s rpeasc pe om.

înduoialâ maî olasirâ, cci deriv evident din dou cuvinte elinetî:

^Wi;, /«w»>ia i 'fY'f-'.,
lucete. Terminaiunea, dreptul luî Dumnezeu,

e cam oceasc.
1) Tiprita mai intii la ITGii si tradus in lin^i> • tV-^ncez, la 1802,

de //. Vanderhurg.

Al. Odobescu. — Opere complete. I. 9
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'Mi-a venit în gînd c o carte de felul acesta s'ar putea

scrie; luînd cineva de subiect vîntoarea, spre exemplu,

i analizînd pe rînd toate impresiunile ce ea produce

asupra imaginaiuniî i asupra simimintelor omeneti, atît

prin împrtirea omului la însei aciunile eî, cît i prin

descrieri literarii, prin imitaiunî armonice sau prin repre-

zentri plastice ale scenelor de vîntoare.

S'ar putea detepta într'o asemenea oper, mii de idei

energice i salubre care ar sclda mintea obosit i sufletul

amorit în rou întritoare a timpilor de antic vîrtoie

trupeasc; apoi ar veni rîndul cugetrilor dulci i duioase

ce vlstresc adesea în traiul singuratic al vîntoruluî i
care, cu tot nesaiul luî de omor, fac uneori ca o lacrim

de dor i de îndurare s'î roureze geana. într'acea carte

i-ar gsi locul i întîmplrile comice, i spusele glumee,

i petrecerile sgomotoase, care înveselesc viaa vîntoreasc;

apoi într'însa s'ar vedea înc cum artele i poezia au tiut

s-î însuiasc i au izbutit s resfrîng în produciunî

de merit, toate aceste felurite fapte i simiri. »

într'astfel, mintea cititorului, preumblat prin spaiu i
prin rstimpî, fr îns a perde un minut urmele vînto-

rieî, ar vedea, ca într'o panoram, desfurîndu-se dinainte-î

toate aciunile pornite din aceast crud dar brbteasc
aplecare a fireî omeneti ; cluzit de o critic judicioas

i atrgtoare, ea ar trece în revizuire toate creaiunile

prin care geniul sau talentul au tiut, cu mai mult sau

mai puin succes, s conceap, s ilustreze, s reproduc

i s idealizeze instinctele i faptele vîntoretî ale omului

din toi secolii i din toate prile lumii.

Unei asemenea cri, — ca s nu'î lipseasc nici ei pa-

tronagiul mitologic sau divin, — unei asemenea cri i-a

da, în fie-care din prile sale, cîte un titlu luat din re-

giunile ideale ale vîntoriei ; a caracteriza-o, pe rînd, prin

trei capete d'oper ale artelor plastice, în care par a se fi

întrupat toate cugetrile cele mai nobile, cele mai puter-
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nice, cele maî graioase, ce instinctul vîntoriei a putut

vre-odat s insufle unor oameni de geniu.

Aceste trei capete d'oper, mree embleme ale artei

vîntoretî, le-a afla în statua antic, numit Dian cu

ufa din galeria Luvruluî, în grupa Dianeî din Poitiers^

sculptat de artistul francez Jean Goujon, i în gravura
' pictorului german Albert Diirer, reprezentînd vocaiunea

miraculoas a sfînttihit Hubert \).

In aceste trei creaiunî se vede într'adevr unul i acela

ccop ; dar în cîte-i trele, el este exprimat sub forme per-

[ fecte, a cror singur diversitate dovedete cît sunt de

cunde i de variate simirile i gîndurile ce au putut s
-r rezume în aa frumoase i felurite concepiuni. Cine

ar ti s descrie toate perfeciunile, tot farmecul acestor

trei opere, cine ar putea s rosteasc tot ce spun ochiului

minii aceste splendide idealizri plastice ale artei vîn-

reti, acela ar face cel maî minunat panegiric al acestei

') Despre Diana cu ciuta, care se numete i Diana de la Versalia,

limd-c a stat lung timp în acest loc, dupe ce maî întîî s'a adus în

^'rancia sub Francisc I, descoperit fiind în'lacul Nemi(?) din Italia

a fost succesiv expus în castelurile de la Meudon i de la Fon-
* .inebleau, vezi: Braun, Vorschule der Kunstmythologie, (Gotha,

!^54) n. 62. — Clarac, Mus6e de sculpture, (Paris, 1860) voi. IV. n.

: J2, stampa 284. — W. Frohner, Notice de la sculpture antique du

isee Imperial du Louvre, (Paris, 1870). — Diana de Poitiers a lui

tn Goujon e reprodus în Clarac, voi. V. n. 2600, stampa 359. O
ti despre J. Goujon figureaz în voi. I. — Reveil a publicat toate

erile lui, care se afl i în Musee des Monuments frangais de Ro-

'illard Peronville (Paris 1808—1811). — Gravura lui Albert Durer in-

M rulat St. Hubert i executat cu ap tare pe fer, se afl reprodus

P. Lacroix, Les arts au Moyen-âge et â l'^poque de ia Renaissance

aris 1869), pag. 343. Pentru biografia artistului vezi: Histoire des

intres de toutes les 6coles par Ch. Blanc. Ecole allemande, i viaa

. de Eye (Leipzig, 1860V — Pentru diferitele reprezentri ale sfîntului

ibert se poate consulta: Guenebault^ Dictionnaire iconographique

s Jionuments de Tantiquit^ chr6tienne et du Moyen-âge, (Paris,

13) i Dictionaire iconographique des figures, 16gendes et actes des

ints, de acela. (Paris, 1850, edit. J. P. Migne).
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arte; acela ar fi tot-d'odat rapsodul, trubadurul i psal-

mistul seminiei luî Nimrod.

Acela ar luda-o cîntînd imnul eleniceî Artemide, zgo-

motoasa sor-gemene a argintarcatului Apolon i venerata

fecioar care poart sgei de aur, bucurîndu-se de larma

vîntoreasc ; care prin codrii umbroi i pe piscuri fur-

tunoase, strpunge cerbii ; care întinzîndu-î auritul arc^

asvîrl darde ucigtoare de se cutremur cretetul înal-

ilor muni, de rsun pdurile întunecoase sub gemetele

fearelor izbite, de se înfioreaz pmîntul i marea cu toi

petii din ea ^).

Acela ar face s rsune fanfara triumfal a vîntorilor

feodale, reamintind prozaicului nostru secol, imagine po-

etice din timpii de cavalereasc cortezie, din acei timpi

de vesele i elegante petreceri, cînd nobilul castelan, subt

ochii dalbei regine a cugetelor sale, se pornea clare pe

falnicu-î armsar, ca s vîneze, cu sprintena i tumultoasa

luî hait de arcai, de slujitori, de duli i de ogari, cerbul

i mistreul de prin codri sau ca s doboare, pe sub nouri,

cocorii, rpezind asupr-le agerii si oimi, legai de

oblîncul eleî

!

%

Acela ar cldi cu sfinte miresme, cu smirn i cu t-
mîie, altarul vîntorilor, povestind cum slbaticul uria al

anticelor legende germanice, cum vîntorul afurisit care-î

vînduse sufletul ctre diavol pentru ca s poat lovi tot

drept, printre brazi i printre stînci, cum acea fantastic

1) Hymni Homerici: XXVII, in Dianam. v. 1—9.

''ApTsixiv astSco xpYjooXc'.Ttaiov, xsXdSsivTjv

îrap^svov alSoiTjv, iXa^pyjPdXov, lo)(sacpav,

auToxaaiYVTJ'CYjV ^(pDaadpoo 'A:rdXXo)vo(;

7] xat' opYj GXLOEVTa Ttal a>tpLa<; r/fJLSvdsaoac;

aYpYj TspTuotxsvT], TraYXP^asa id^a xirawsi,

:ri'j.7U0Daa arovdsvca psXTj* TpoiâsL 6'» zdpvjva

o^JiTjXwv 6ps(j)v, la)(£i §' sTcl Sdaz'.o; uXt]

Ssivov DTio yXrj^i^f^c, ^yjpwv cppLaasi hi tî Yaîa,

:rdvio? v' ly^mzic;
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fiin a posomoritelor visuri pgîne, printr'o minune ce-

reasc, se prefcu în blîndul i cuviosul episcop i apostol

al Ardenelor cretinate !

A fost fr îndoial un vîntor inspirat i a tiut s
mînuiasc bine arcul i sgeile, artistul subt a crui dalt

s'a mldiit statua Dianeî de la Luvru, acea mîndr i
sprinten fecioar de marmur, care s'avînt, ager i
uoar, sub creurile dese ale tuniceî eî spartane, scurt

în poale i larg-despicat la umeri. O micare vie i gra-

ioas a grumazului a înlat capu-î, cu perii sumei la

ceaf în corimb, i pe fruntea-î, coronat cu o îngust

diadem, se strecoar ca un prepus de mînie. Peptul îî

înfoar, ca un brîu^ talia zvelt i cutele vemîntuluî

ascund sînu'î fecioresc ; dar braele-î goale, unul se în-

covoaie în sus ca s scoat o sgeat din cucura de pe

umeri : cel-1-alt se reazim pe cretetul cornut al ciutei.

Ce neastîmpr va fi fcînd pe zei s calce aa iute p-
mîntul, sub crepidele'î împletite pe picior ca opincele pl-

ieilor notri ? Pe cine amenin ea cu darda împenat ce

ea atinge cu degetele-î delicate ? Trmite ea oare în cîmpii

etolicî aî Calidonuluî, pe mistreul uriea care va muri

înjunghiat de mîna regescului vîntor Meleagru? Urzete
ea o crud rzbunare în contra nenorociilor fiî aî neso-

cotitei Niobe ? Sau c, încruntat, se gtete a da prad
cînilor, pe îndrzneul Acteon, care, vînînd prin dumbrav,
a cutezat s'î desfteze vederile cu uimitoarea privelite

a castei zeie, scldîndu-se în pîrîîi ?... Cugetul eî e o di-

vin tain. Artistul a tiut numai s împetreasc, în r-
pedea i mîndra pornire a mersului zeiei, acel vers ca-

racteristic al piosului cîntre :

cCu inima viteaz, ea trece pretutindeni, prpdind odrazla feare-

lor slbatice» i).

») Hymni Homerici: XXVII. In Dianam. v. 9—10:
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Astfel a izbutit a crea un ideal sublim al artei vîntoretî

!

O inspiraiune de alt natur a dat natere, în al XVI-lea

secol, Dianeî luî Jean Goujon, care i dînsa va rmînea
pururea ca o mrea simbolizare a aceliaî ideî. Dar
sculptorul francez, unul din luceferii acelei epoce, — cu

drept cuvînt numit Renatere^ — în care produciunî de

frunte în litere i arte, ca florile primvara, rsreau prin

toat Europa din imaginaiunile stimulate de studiul mo-

delelor antice, Jean Goujon, trit la curtea desftat a

regelui Henric al Il-lea de Valois, vzuse adesea pe fru-

moasa duces de Valentinois, pe Diana de Poitiers, fa-

vorita regelui i adevrata stpîn a Francieî, prezidînd

la splendidele i voioasele vîntorî regale ce se dau în

pdurile de la Fontainebleau i de la St. Germain. Pe
chipul acelei voluptoase regine a frumuseeî, mina m-
iastr a rspîndit aureola unei diviniti vîntoretî.

Ins creaiunea sa, modulat în linii unduioase i pline

de morbide, nu maî are nimic din aspra candoare i
din energia virginal a anticei Artemide. Diana luî Goujon

e o zeitate lenoas ; ea se odihnete, pe jumtate culcat.

Trupu'i, fr vmînt, nu ascunde nici una din dezmier-

drile sale
;
pru'i, în vie unduioase, e ridicat cu o mies-

trit elegan, sub podoaba artistic de pe cretet ; braul

stîng, ornat cu brri la umr i la mîn, ine un arc

destins ; iar mîna dreapt, cu un mnunchiu de flori, în-

conjoar i mîngîie grumazul unui cerb mre. Adpostit
sub coarnele trufae ale nobilului animal, zeia îi reazim
trupul pe ealele lui ; un cîne se odihnete sub picioarele

pe jumtate lungite ale Dianei i altul, los, st alturi

cu cerbul.

Un aer de nobil moleciune domnete într'aceast grup;
înfiarea'i fastuoas i elegant repoart mintea ctre

timpii cînd plcerile vîntoarii, cu tot cortegiul lor de lux

i de galanterie, era numai petrecerea favorit a regilor

i a fericiilor de pe aceast lume.

Cînd de la aceste dou modelurî, caracterizate unul prin



graia corect i prin vigoarea juvenil a Antichitii, cel

1-alt prin elegana maî rsfat i maî sumptuoas a Re-

natere!, ne întoarcem privirea asupra gravureî vechiului

artist german, maî înnainte de toate, mintea noastr în-

cearc ca un simimînt de sfieal. Ne întrebm dac acea

scen complicat, cu tot vulgarul aparat al vîntoriî, po-

sed cu adevr în sine elementele unei opere estetice ?

Dac cumva frumosul poate s existe acolo unde el nu

izbete chiar de îndat vederile ? Ne uitm, ne întrebm...

.Dar cu cît privim maî cu bgare de seam combinarea

acesteî compoziiunî, în care geniul tedesc se vdete cu

toate naivele sale amnunte i cu toate precugetrile sale

retiective, cu atît maî mult încolete în noî o simire în-

duoelnic de mulumire, care crete treptat i ajunge pîn
la sfîrit a ne ptrunde de o admiraiune anevoie de de-

tinit. Nu elegana nicî graia formelor, nu perfeciunea nici

simplitatea corect a compuneriî deteapt în noî acest ciudat

simimînt, ci maî mult nu tiu ce cugetare adînc care a

prezidat la concepiune, nu tiîi ce misterios efect pe care'l

produce întrunirea intenionat a atîtor detaliurî, aa de

naiv reprezentate.

Scena se petrece la poalele uneî stîncî pduroase, pe

care o încunun un castel feodal cu turnurî i cu mete-

reze ; la dreapta curge un rîu, în undele cruia se rs-

frînge umbra tufiului de pe mal
;
peste rîu trece o punte

de piatr ; la stînga, trîmul se înal acoperit cu cîîva

rari copacî; mai mult frînî i uscai. Printre aceast stearp

pdure, se zrete cerbul, purtînd cu zmerenie crucea rs-

tignirii pe al su cretet, înfipt în faa latelor sale coarne.

Pe întîiul plan se afl vîntorul cu calul i cu cîniî si

;

el a desclicat i a dat în genunchi, privind cu o cu-

vioas mirare vedenia ce-i trimite cerul. Costumu-î este

îmbrcmintea vulgar a vîntorilor contimporani cu ar-

tistul. Calul st neclintit fr ca s vaz ceea ce produce

pietoasa mirare a stpînuluî i ogarii cîte-î cinci, nedînd

seama la ceea ce se petrece, se odihnesc ca de popas.
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Toate prticelele acestei compuneri sînt lucrate, ca toate

operele luî Albert Diirer, cu o scrupuloas acuratea ; totul

e exact, dar nimic în particular nu are o form care s
plac mai mult decît simpla i reala natur. Stîncî, copaci

i animale, toate sînt în nesimire, toate stau în nepsare
;

singuri, cerbul miraculos i vîntorul pocit produc con-

trast, prin pozele lor, în care se strvd simiminte adîncî:

cerbul, în repaosul su cumpnit, pare a simi de ce pre
nestimat este sfînta podoab ce el poart ; vîntorul vede

uimit, chiar în obiectul persecuiunilor sale, chiar pe fruntea

vînatuluî, semnul ce-1 va mîntui de pcate ; el se închin

la dînsul, rostind poate în cugetul su, maxima pe care,

cu eapte secolî în urm-î, a formulat-o într'astfel renu-

mitul vîntor al meziului-ev, Gaston Phoebus : «Prin vîn-

«toare scap omul de pcatul trîndvieî, cci acela care

«fuge de cele eapte pcate de moarte trebuie, dup legea

«noastr, s fie mîntuit
;
prin urmare, vîntorul bun va fi

«mîntuit» ^).

Iat în ce mod arta german, întrunind idei abstracte

cu prozaice amnunte, a tiut s traduc cu penelul, ideile

care se rezum în legendara vîntoare a sfîntuluî Hubert,

patronul vîntorilor cretini din occident.

M opresc, cci mi se pare c iar am greit calea. în-

treprinsesem, pe cît iu minte, a cuta în cercul hterelor

i al artelor, imagine vîntoretî asupra crora s ne po-

trivim la gusturi, i iat c m pomenesc vorbindu-î

despre arta Germanilor i despre gravur, dou lucruri

care, precît iar tiu, îî sînt de o potriv urîte.

1) Gasion Phcebus, comite de Foix (] 331—1391). Cartea luî s'a ti-

prit maî întîî la 1507, sub titlul : Des deduitz de la chasse des bestes

sauvaiges et des oyseaux de proie: «En chassant on evite le peche
d'oisivete, car qui fuyt Ies sept peches mortels, selon nostre foy, ii

devroit estre sauve : donc bon chasseur sera sauve». — Sfîntul Hu-
bert, fiu al ducelui de Acuitania i apoi episcop la Maestricht, pare

a fi trit între 656 i 730. — Cît despre Albert Diirer, pictor i gravor

din Ntiremberg, viaa luî se întinde de la 1471 pîn la 1528.
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Nu crez, în adevr, ca la tine pictorul Albert Durer s
aib maî mult trecere decît compatrioii luî, muzicanii

Beethoven i Mendelsohn, i negreit c nu inveniunea

gravurii cu ap tare, ce i se atribuie, îî va cîtiga maî

mult pre în ochii ti.

Poate îns c, pentru hatîrul patronului tu, sfîntul Hu-

bert, m va ierta, în cazul de fa i veî primi chiar ca,

i sub rubrica gravurii lui Diirer, s se grupeze, în opera
' proiectat, tot ceea ce ie nu-i place în arta vîntoriei.

Aceasta îi va fi cu atît mai lesne cu cît, de sigur, proec-

tul de carte va rmînea, cît despre mine, pururea în stare

de proiect i c, ateptînd s-mi vin momentul de inspi-

raiune i talentul de critic ce mi-ar trebui ca s'o pot

scrie, eu unul voi rmînea întocmai ca vrabia care mlai
viseaz.

Aa dar fii pe pace ; n'am s atern aci tot ce ar trebui

s se afle în acea monografie filozofic, istoric, literar

i estetic a vîntoriei. Nu zic c aceast semea ideie

: nu mi-a trecut un moment prin creeri i c n'am început

. chiar a citi, cu acest scop, tractatele în proz, KovTjYsir/.ol,

al lui Xenofon i al complinitorului su Arrian, notele des-

\ pre vintoare, coprinse în Ono7nasticonul luî luliu Polux,

j
ba înc i poema elen a lui Opian, apoi i cea latin a

' luî Graiu Faliscu, în fine chiar i serbedele versuri frag-

mentate ale lui Marcu Aureliu Nemesianu Cartaginezul,

imitatorul luî Opian ^).

^) Toat lumea tie c generalul atenian Xenofon a trit cam de
'

: 445 pîn pe la 335 înainte de Chr. ; dar scriitorii citai în urm-i,
:nd cu mult maî puin cunoscui, însemnm aci epoca vieuirii i
ttria lor: Flav. Arrian, istoric elen, nscut la Nicomedia în Bitinia,

anul 105 dup Chr., a cutat mereu s imite pe Xenofon ; s'au

.strat din scrierile luî : Expediiunea lut Alexandru, Indicele, Peri-

hI Fontelui'Euxin, Manualul luî Kpictet, Tractatul de tactic, Trac-

tul de vintoare i altele. — luliil Pollux (Polydeucte), sofist i gra-

matic elen, nscut la Naucratis în Egipet, pe la anul 130 dup Chr.,

ne-a lsat un lexicon în 10 cri, care poart numirea de Onomas-
ficon i în care cuvintele sînt dispuse dup materii : la începutul



138 AL. ODOBESCU

Vina este a ta ! cine te-a pus s îniri de aceste nume
în Introduciunea ta, însoindu-le cu o o^rindin de cita-

iunî latine ? In calitatea mea de academic mi s'au aprins

clcîiele de focul clasicitii i iat pentru ce aî fost silit

s rabzi, în aceast epistol, o contrabombardare de ver-

suri latineti, ba chiar i elinetî. Acum ine-te bine i de

aci înainte !

Dar cu toat pofta ce am de a te coplei sub un ne-

mete de erudiiune cinegetico-academic, trebuie s - î
mrturisesc c am constatat cum c autorii antici, cari au

tractat despre vîntoare, de Venatione^ sînt tot aa plini de

amnunte tecnice ca i Manualul tu i prin urmare, nu

m'am simit nici aci în stare de a face analize. Apoi mi-p

fost mil de noi amîndoî, cînd m'am gîndit c ar trebui

s traduc pe d'întregul, 13 capitole ale Cynegeticelor lui

Xenofon, alte 35 ale urmaului su Arrian i vre-o 85 pa-

ragrafe din Onomasticoniil luî Polux.

In Opian, în acel noian de graii^ j3o^6c twv yapiTwv, cum
îl numete cu îngîmfare sholiastul loan Tzetzes, a gsi,

fr îndoial frumusei îndestule de citat ; dar tinerelul

poet din Anazarba Cilicieî, nu prea tia s 'i cumpneasc
bine avînturile prolixe ale înfocatei sale muze, i ce aî zice,

rogu-te, cînd spre a'î reaminti numai poetica descriere a

vîntorii de lei din cîntul al IV-lea, a mai transcrie aci o

sut treî-zecî i patru exametri elineti ?

M vei ierta îns a fi mai puin discret în favoarea cîne-

luî, i pe lîng ludroasele cuvinte ale d-luî de Quatre-

fages, pe care tu le-ai tradus, pe lîng poveele tale, de

cartei V tracteaz pe larg despre ale vîntoriei. — Poetul elen Opian

a trit în al II secol dup Chr. i a murit foarte june, lsînd o poem
despre vîntoare (sfîritul pierdut), i alta despre pescuire. Alte opere

ale Iui s'au nimicit. — Graiu Faliscti a trit la Roma pe timpul luî

August i a lsat numai poema Cynegeticon. — M. Aur. Olimpiiis

Nemesiamis a trit în secolul III dup Chr. Din treî poeme ale luî,

despre vîntoare, despre pescuire i despre plutire, au rmas numai

325 versuri din cea d'intîi.



care m'am i folosit, — precum i-am artat mai sus, —
las-m s adaog i s puî unul dup altul, portretul cîne-

luî, fcut în versuri elinetî de Opian, i un fragment ana-

log din poema luî Graiu Faliscu, ale crui versuri grele

de îneles ne au pstrat limba tecnic a strmoilor notri,,

vîntorî latini, limb pe care poetul, ca om de meserie,

trebuie s'o ii cunoscut adînc.

Iat mai întîî ce spune Opian, despre cîne :

«împreunînd neamurile de cînî, s aibi grij a cta speciile

care se potrivesc între ele i se aseamn maî mult. Astfel

le vei împerechia mai bine ; dar vîntorii au observat îns c
cele mai frumoase din toate sînt acelea care rmîn necurcite.

Sînt negreit o mulime de specii, iar forma i chipul unora

din ele sînt ast-fel ; trup lung, sntos i plin ; cap uor cu

vedere bun ; ochi cari lucesc vînt : gura mare cu dini as-

cuii, iar urechile scurte i îmbrcate cu o pele subire
;
gîtul

lung i dedesubtu-î^ un piept puternic i lat ; labele de dinainte

sînt într'adevr mai scurte, înepenite pe picioare drepte cu

fluiere înaintate; oldurile largi; ira coastelor aezat piezi
;

coapsele cîrnoase, dar nu grase, i la spate au o coad tare,

lung i bine umbrit. Ast-fel de cînî se întrebuineaz la aler-

gturi îndelungate dupe cprioare, dup cerbi i dup iepuri

iui la fug» ^).

V Oppiani de Venatione. I. v. 394—413:

ap{j.£vâ T'aXXfjXo'.a'.v t' s^o/a 'foXa....

Twv âjioOsv |j,op'fa'l te xaî EÎ'^sa xoîa ;rsX^cî«'>o).

MrjXs^avov, 7.paTS[>6v ^=[i-ac, aoxLov, r^^s xâr/rjvov

xoO'fov, â'JYXyjvov xoval otîXIBoe'.v o::(o;raL"

Kipyyaf/ov, ey.tâ^tov rsXiloi aTO|j.a- [Bata §' oTTîpl^sv

ooara XstttocXso'.oi ^repnrâXXo'.O-' ouivsOTt*

3stpr^ •j/r,"/t*oavYp %al ^zifiz'-/. vif^Os xf>aTa'.ot,

eOpa* roi n^o'z^iy 5 i' oXiCoTSf'Ot ;:oSs^ S'jtcDV
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S trecem acum i la Graiu Faliscu :

«împreuneaz dar între dîniî cîniî de acela soî, pentru ca

prsila s poarte semnele strbunilor i afl c prinii cari

zmislesc tineri pruncii lor, îi vor da cîni Metagonî enormi.

Mai întîi de toate s aibi cea mai mare grij ca s împre-
chezi cîni de o brbie încercat ; apoi a doua îngrijire tre-

buie s fie ca înfiarea lor s nu stea mai prejos i s nu

dea de ruine a lor fire. Acetia trebuie s fie cu faa în sus,

cu urechi proase pe frunte, cu gura mare ast-fel ca mselele
cscate s verse foc micîndu-se, cu pîntecele strînse îngust

la vintre, cu coada scurt, cu ele lungi, cu coama mrunt
pe grumaz, nu prea stufoas dar îndestul ca s'i fereasc de

frig, iar supt umerii lor sntoi s se înale un piept care

s duc la alergtur mult i s nu se oboseasc de cele

mai mari goane. Fugi de cînele a crui lab las urme late

;

acela e moale la treab ; mie îmi plac picioarele epene cu

muchi uscai i cu clcîie solide la lupt i).

Toate merg bine dar bag de seam c numai în pri-

vina coadeî, Opian i cu Graiu Faliscu nu se prea îneleg

între dîni ; latinul o vrea scurt, catida brevis ; elenul din

contra pretinde ca cînele s aib la spate o coad eapn,
arpo^pvYj, lung ixTâStog, i care s umbreasc departe,

SoXi^oaxioc, adic s fie i lung i stufoas. Se vede c
în tot timpul importanta cestiune a coadeî, a fost tare con-

troversat, cci

dp^OTsvsî? y.(bX(ov ravaol SoXi)(YJp£0? Laior

vop££? ojjioîrXdxai, TrXsupwv iTrixdpaLa Tapaa*

oa^pDsc soaapy.oi, [ir^ Triovsc' aorap otulgO-c

Toîoi {JvSV Tavaolaiv I^^ottXiCoivto Spofiotai

§dpxoLg Yj§' IXd^OLOiv dsXXoiroSj ts Xa^wt]).

1; Gratii Falisci Cynegeticon. v. 263—278

:

2) Junge pares ergo, et majorum pignore signa

Feturam, prodantque tibi Metagonta parentes,

Qui genuere sua pecus hoc immane juventa.
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adhuc sub judice lis est. i)

Chiar de m'a încerca s împac întru toate pe Opian

cu Graiu Faliscu, punînd aci i descrierea cîneluî din

Cynegeticele luî Xenofon, unde ambii poei par a fi gsit

maî tot materialul lor adunat gata, tot ar rmînea pricin

de sfad între Roma i Atena, de vreme ce colarul lui

Socrat cere ca coada la cîne s fie lung, dreapt i as-

cuit, iar Arian, fcînd lauda unui cîne vestit al su,

spune c acel model al rasei cînetî avea o coad sup-

ire, lung, aspr la pr, mldioas, încovoiat i la vîrf

maî stufoas -).

Dar ce atîta vorb despre coad? Romînul pretinde c
din coad de cîne, sit de mtase nu se poate face», i

apoi numai la pete se zice c'î coada maî ferit chiar

i decît capul.

Din aceasta se vede curat c poporul romîn, motenitor

al credinelor i al înelepciunii Latinilor, nu se arat în

proverbiî sî aa tare încîntat ca poeii i prozatorii eleni

Et primum expertos animi, quee gratia prima est,

In Venerem jungunt ; turn sortis cura secunda,

Xe renuat species, aut quse detrectet honorem.

Sint celsi vultus, sint hirtîc frontibus aures,

Os magnum, et patulis agitatos morsibus ignes

Spirent, adstricti succingant ilia ventres,

Cauda brevis, longumque latus, discretaque collo

Cspsaries, non pexa nimis, non frigoris illa

Impatiens ; validis tum surgat pectus ab armis.

Quod magnos cpiat motus, magnisque supersit,

EiTuge, qui lata pandit vestigia planta
;

Mollis in officio : siccis ago dura lacertis

Crura velim, et solidos haec in certamina calces.

») Horattii Ars poetica, v. 78 : «pîn acum pricina este în judicat».

2) Xenophontis de Venat. IV: «oop^ jj.axpâ?, îp^âc, Xt^opâ»;»—
ylrrtan/ de Venat. libel. V : «ofjpa; Xîirtâ; •J.axpâ, Saos'la r^v
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de coada cea lung a cîneluî, de încovoieturile eî ml-
dioase, de perii eî aspri i umbroi.

Fr de a maî cuta în zadar o soluiune pentru inte-

resanta controvers de canda cani, haî s o lsm i de

astdat încurcat.

Pe lumea aceasta cele maî bune i frumoase lucrurî trebue

s aib o margine.

S srim acum pe nersuflate din literatura cinegetic

a anticilor, în sfera artelor vîntoretî tot la dîniî.

Dac vre odat, amice, te va ajuta norocul s mergi

la Roma, ca romîn, negreit te veî duce s vizitezi forul

luî Traian i veî admira, în mijlocul aceleî piee, prbuit
supt nivelul cetiî moderne, mreaa column de mar-

mur, care ese din pmînt încolcit cu istoria originelor

noastre naionale. Acea imagine înc vie a rzboaelor

dacice, scoase la bun capt de gloriosul Traian, o vom
vedea poate într'o zi, — dac va voi Dumnezeu i gu-

vernul nostru ! — turnat în bronz cu tot proeminentul

relief al însufleitelor sale sculpturî, împrind pe una

din pieele capitaleî noastre ; a adoga c maî la locul

su decît orî unde, ea ar fi în faa Academieî, la punctul

unde s'a aezat deocamdat statua ecuestr a voevoduluî

românesc Mihaî Viteazu, carele, — dac ar putea vorbi,

srmanul, — ar spune de sigur tuturor, cît se simte de ru-

inat, vzîndu'Se expus a juca rolul de cpetenie pe o

vast i erudit scen, ce pare înadins croit pentru îm-

prtescul simulacru al dominatoruluî Urbis et Orbis.

Dar neavind deocamdat nimic de vînat pe piaa S-luî

Sava din Bucureti ^) s ne întoarcem, — cel puin cu

1) Pe pia nu ! Dar ia s ne abatem, în treact, prin slile de jos

ale Academieî, ocupate provizoriu de Muzeul de Antichiti.

Scenele de vîntoare au fost foarte mult întrebuinate cu subiecte

decorative de ctre sculptorii antichitii. Chiar si în muzeul nostru
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gîndul, — la Roma, i atiindu-te acolo, tu, ca vîntor ro-

mîn, nu uita s te îndreptezi tocmai în fundul Forului

roman, la stînga de Coliseii, în capul stradeî San-Gregorio,

acolo unde se înnal înc i astzi, un antic i falnic arc

de triumf, numit al luî Constantin-cel-Mare.

Istoria acestui monument nu prea face onoare primului

riprat cretin, cci, — ca s vorbim curat, — arcul nu
-te cîtui de puin al lui ; nu este nici mcar druit, ci

-te tocmai lucru de furat.

Cum ? ce va s zic : un arc de triumf furat ? Atîta na-

mil de marmur, cu o bolt mare cscat în mijloc i cu

:te dou arcade mai mici în laturi, cu opt columne de

alo-antico^ cu opt statue de marmor frigian viorie, cu

întreite frize, cu timpane i cu medalioane sculptate, atîta

îdri, de patru ori cel puin cît turnul Colii, cum oare

ide nu ne prea putem luda pîn acum cu multe sculpturi antice,

tot îns se vd dou scene vîntoresti.

Una e pe un fragment de piatr, (0,m. 19 înnlime ; 0,m 24 lrgime),

irtînd jos inscripiunea elen ATPHAIOS AIOFENHS. Pe aceast
-bipede trunchiat se mai vd picioarele unui clre cu partea

de jos a calului alergînd ; supt dînsul, ritul i copitel^e unui mistre,

asupra cruia se asvîrl un cîne cu botul cscat i cu coada în sus.

Sptura e cam grosolan, dar desemnul e plin de micare.
Cealalt scen de vîntoare e în adevr mai desvoltat, dar din

norocire mai puin distinct. Ea se afl pe un brîu îngust care

cinge buza de sus a unui sarcofag, ale crui laturi externe sînt

acoperite cu sculpturi. Acest interesant monument a fost adus de
peste Olt, (de la Reca sau de la Celei, dup toat probabilitatea),

de ctre rposatul ban Mihalache Ghica i depus în curtea caselor

-sale, care apoi vînzindu-se prefectureî de Ilfov, sarcofagul a servit

U-va anî d*arîndul drept sghiab i iesle pentru caii dorobanilor;
^int îns duoi anî de cînd am izbutit, cu ajutorul prefectului, d-1.

C. Mânu i al comitetului permanent, a face s se aduc la muzeu
toate pietrele antice care zceau neîngrijite în acea curte. Printre

dînsele e i sarcofagul.

Pe una din laturile sale cele mari sînt patru personagii în picioare,

lâurate în togele lor; fiecare se afl sub o osebit arcad, formate
nd acestea prin duoi pilatri, la coluri, i prin trei coloane des-

tritoare. Pe cealalt lture mare, se vd trei genii aripai, fiecare
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s o fac zapt cineva, fie mcar acela i un borfa în-

coronat ?

De i'mî vine foa^^e cu greu s aduc aa necuviincioas

pîr împotriva sfîntuluî împrat i patron al Bucuretilor,

dar, — am maî spus'o i într'alt loc, — eu iu în totd'auna

cu Traian i nu pot s las ca s i se ia ce este al luî.

Apoi toat lumea tie c, pe cînd marele Ulpiu biruia

pe Germani, pe Daci i pe Parî, pe cînd el umplea în-

tinsul su imperiu de edificii sumptuoase i de lucrri de
art folositoare, senatul i poporul Romei se întreceau

care de care s serbeze cu maî mult pomp binefacerile

i triumfurile gloriosului împrat. îî decretar dar, tot felul

de cldiri comemorative, la care lucra ilustrul architect i
sculptor grec Apolodor. Atunci se înlar în Roma, forul

luî Traian cu toate edificiele decorative din prejuru'î

:

portice, bibliotec, templu ; atunci bazilica Ulpian cu

cinci ronduri de stîlpî de granit ; atunci columna rzboa-

pe cîte un osebit postament
;
geniul din mijloc sun din cimbale i

ceilali duoî dnuiesc, inînd în mînî cîte o ciorghin de struguri i
cîte un mnunchiu de cpîne de mac. Pe una din laturele mici,

ali duoî genii, tot aripai i tot pe postamente, cînt unul din flaut

i altul din nai. Pe laturea opus, iari duoî genii, dar pe un singur

postament, se in îmbriai. Trag ei oare împreun un dan îmbinat ?

Sau sînt ei chipurile emblematice ale luptei amorului, pe care Elenii

le numeau Eros i Anteros ? La colurile sarcofagului se vd patru

Victorii, purtînd foi de palme i coroane : dou mai mici, dou
maî mari.

Acum s venim i la brîul superior, pe care, jur-împrejur, se z-
resc, supt tersura roztoare a timpului, vre-o douzeci i patru ani-

male, vre-o trei sau patru brbai, toi în poze foarte animate, i
poate i cîi-va copaci. Animalele par a fi lei, mistrei, cerbi i tauri

slbateci, atacai cu furie de cînî colosali i pîndiî sau izbii de

vîntori. La un loc, între altele, se vede lmurit cum un vîntor,

proptit într'un genunchiu, îî îndrepteaz sulia ctre un taur, carele,

cu coarnele plecate, se rpede asupr-î. Oare nu vom fi avînd aicea

reprezentarea uneia din acele scene vîntoreti, cari negreit se pe-

treceau adesea prin pdurile Daciei, între colonii romani i buoriî

urieî (bos urus), ce au lsat i pîn azi cretetul lor fioros pe stema

Daciei rsritene ?
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ielor dacice cu statua învingtorului d'asupra
; atunci în

fine, la capul cii Apiane pe care el o restaurase, un arc

de triumf pe care îns nu'l putur sfîri, pe cît înc fu

marele împrat cu zile ^).

Urmaii luî, geloi de a sa mrire, maî mult se gîndir

a'î face loru-i monumente, de cît a consacra pe cele ce

aminteau poporului neasemuita glorie i dreptate a ereti-

cului Traian. Dup ce trecur îns duo sute de anî la

mijloc, se gsi împratul Constantin, carele, de cînd îi

venise gustul de a'î face din Bizan, o nou capital, se

deprinsese stranic a despuia fr ruine capetele de oper
ale lumeî, ca s'i împodobeasc cu ele Constantinopolea sa.

El vzu arcul luî Traian stînd fr cptîî, în rspîntia

cilor Sacr i Triumfal ; la baz, îi lipseau cu totul or-

namente i pe frontispiciu n'avea nici o inscripiune vo-

tiv : — <Sti !> — zise el — «tot n'are arcul acesta stpîn
;

i aidî s-1 fac al meu!» i puse îndat de-î ciopli pentru

pedestaluri, nite grosolane figuri de Victorii pocite ; iar

pe ambele fee ale aticului aternu lungi dedicaiuni, în

* care spunea cum el a scpat lumea de tiranul Maxenie,

!
cum a liberat cetatea, Liberatori Urbis, i a întemeiat

1

pacea, Fundatori qiiietis.

Astfel arcul lui Traian se pomeni într'o zi c a devenit

: arcul luî Constantin.

\ Dar ce folos? în zadar inscripiunile laud pe noul trium-

[
ftor, sculpturile din cptîiele aticului i cele de la tim-

[
panele arcului ne amintesc isbînzile luî Traian în contra

\ Dacilor i Prilor ; statuele aezate pe întabulamentele co-

lumnelor sunt ale regilor barbari, robii de Traian ; în fine

' cele opt medalioane sculpturale care, alturate cîte dou,
împlinesc golurile dintre columne, d'asupra arcadelor la-

*) L. Rossini, Gli archi trionfali, onorarii e funebri degli antichi

Romani (Roma, 1836). — L. Canina, Gli egifizi di Roma antica (Roma,

1851). — Dr. H. Francke, Zur Gescliichte Traian's und seiner Zeit-

genossen (Leipzig, 1840>. — Dioni Cassii^ Histor: roman LXVII F.

Al. Odobp<icn. —Opere complete, I. IO
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terale, ne atest i ele pietatea i iubirea de vîntoare ale

învingtorului Daciei.

Patru din acele mari medalioane reprezenta sacrificii

fcute de împrat pe altarele zeilor mitologici ; alte patru

sînt scene vntoreti.

Pe unul din acestea, Traian, în tunic scurt, cu tibiale

sau poturi vntoreti pe pulpe i cu toga pe umeri, ese

cu ali doi soi de supt un portic, inînd calul de frîu
;

alturi e un mîndru june cu hlamida asvîrlit pe spate,

purtînd de sgard un frumos ogar. Cîte-î patru in în

mîn lnci înalte cu ascui romboidal la vîrf, de cele ce

se numeaii cortUis. Totul arta c ei se gtesc s plece

la vîntoare.

Pe al douilea, împratul, în goana calului su, cu capul

gol, cu mantia fîlfîind, cu o spad lung i îngust r-
dicat în SUS; urmrete pe un urs, carele fugind îi întoarce

capul spre dînsul. Doi tovari, asemenea clri i fugind

cu spadele plecate pe sub crcile unui copaciu^ însoesc

pe Traian.

In al treilea medalion, aceleai trei persoane clri, —
împratul în frunte, — strbat în fuga mare, un trîm stu-

fos i mltinos, ameninînd cu darde scurte, venabti/a, un

mistre gata a se preda.

In cel d'al patrulea, vîntoarea e terminat. Marele Tra-

ian, încununat cu o aureol circular sau nimb, ca icoanele

sfinilor notri, st în picioare supt umbr de copaci, i
d ordine altor trei brbai, toi cu sulie în mîn, din cari

unul, mai în lturi, ine de frîu un cal ; un servitor, în

partea opus, poprete în loc un alt cal. Dinaintea împ-
ratului e un leu mare, lungit mort la pmînt.

Cu fie-care din aceste scene vîntoreti se afl împre-

chiat cîte o scen religioas în care împratul aduce ru-

gciuni i ofrande zeilor : cînd e s plece la vîntoare, el

învoac pe ocrotitorul familiei sale, pe Ercul rusticul, al

Laiuluî, purttor de baltag, acoperit cu pele de leu; cînd

merge s vîneze ursul, el îi oelete vîrful lanceî în focul
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de pe altarul lui Apolon lung-sgettorul, ixt^^oagc : dup
' e a ucis mistreul, el îî înfige cpîna în copaciul sacru

care umbrete statua Dianeî vîntorie
;
i în fine, dup ce

a biruit pe leu, el îî depune vîrtoasa coam la picioarele

belicosului zeu Marte.

In nici un period al ei, sculptura antic n'a fost poate

maî în stare de a înfia cu un caracter maî energic i
maî adevrat, asemenea scene, în care slbticia i gravi-

tatea subiectelor reclam oare-care asprime în mînuirea

dalteî. Vigoare în loc de graie, demnitate în loc de fru-

musee, strict exactitate la reproducerea natureî omeneti
in loc de forme estetice ideale, iat calitile ce caracte-

riza stilul sculpturii din timpul luî Traian. Aceste caliti

le au avut maî mult de cît orî cari alii, artitii aceia cari

au spat marmurele columnei dacice, precum i baso-re-

lievurile arcului triumfal. Produciunile lor constituesc ceia

ce s'ar putea numi sculptura istoric, cci sunt interpre-

taiunî credincioase i perfecte ale faptelor ce ele repre-

zint i fiind-c, în cazul de fa, faptele au fost mree,
operele de art au tiut i ele s pstreze un aspect cu

totul împuntor.

Este lucru cunoscut c ceî vechi n'au nimerit sau n'au

voit s înfieze animalele, sub formele lor reale ; de aceea

s nu ctm prea de aproape la fearele din medalioanele

arcului ; dar vîntoriî, dar Traian maî ales, în pozele, în

micrile, în expresiunea, în musculatura lor, sunt adev-
rai eroi la vîntoare, precum în realitate erau eroi i pe

cîmpul de btlie.

In aceste preioase rmie ale artei romane din pe-

riodul eroic al imperiului, avem tot de-odat dinaintea

ochilor, imaginea clar i viie a acelei vîntorî pe care

singur o permitea Platon cetenilor republicei sale, <>vî-

«ntoarea cea perfect — dup cum zice filozoful, — care

«se face în contra patrupedelor, cu cai, cu cîni i cu în-

«sî puterea trupului, în care feara, învins prin alerg-

turi, prin rnî, prin loviri, cade sub propria min a vî-
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«ntoruluî, vîntoarea care singur aprinde în om zeescul

«dar al brbiei» ^).

Dar strecurîndu-ne încetinel prin tot felul de cotituri

fr pericol, iat-ne ajuni pe trîmurile aprige ale vîn-

toareî celei mari, în care goana fearelor devine une-orî o

lupt crîncen i 'n care omul adesea trebuie s dea în-

sui pept în faa primejdiei.

La asemenea cazuri, prepelicarul tia, amice, nu are ce'i

face, i chiar, — dup cum tu pretinzi, — nici cuitul de

la brîu nu te prea poate ajuta. Cît despre crua mea.

doar numai luînd'o mîroagele la fug, poate c m'ar

scpa, (Doamne ferete !) de aa npaste !

Cu toate acestea, ezînd acuma colea, fr grij, rs-

turnat în jeul meu, privind linitit* pe fereastr cum mu-

gurul liliacului se despic i 'nverzete subt aburoasele

srutri ale soarelui de Aprilie, i ascultînd, cu o dulce

rpire, cum vrbiile limbute ciripesc i cum brotcelul

cînt vesel înturnarea zilelor calde, te încredinez c mi-ar

place s strbat, — fr totui de a m mica din loc, —
i codrii umbroi, alergînd cu gîndul în goana cerbilor, i
piscurile de stînc, dup urmele ideale ale caprei-negre,

i vizuinele de prin muni, în prepusa dibuire a urilor, i
luncile cu richit, dup umbra dîreî de mistre, ba chiar

i pustiile nsipoase, pe unde mi s'ar nluci vîntori eroice

de tigri înfricoai i de lei lîoroi !

Dar fiind-c pîn acum, nici prin vis piciorul nu mi-a

clcat prin asemenea prpstioase locuri, i fiind-c în-

su-mî, — o mrturisesc cu umilin, — n'am fost nici odat

la acea aspr coal în care, dup spusa anticului dascl

1) Platonis Leges. VII, 824 : «iiovTj §'?] ;râcîc XoiTT'r] Ttal apîar^

d)v aTjdoTwv xpaxouGL dpG<j.0LC /tal iz\rf{^lc, xal poXaiC;, aoToystpîc;

'9-Aj, =6ovTE<; onoic, avSpia? z7]c> Ss'.dc; iTî'.UEXs?».
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de vîntoare ^), «cetenii înva a fi meteri în rzboaie

«i în toate cele unde trebuie omului s tie a cug^eta. a

«vorbi i a lucra bine», de aceea, zic, nu m voi încu-

mta a spune ceea ce aievea n'am vzut, cu ochii, ci le-

gnat în rsfrile poeziei i ale frumoaselor arte, voî cer-

ceta numai cum alii, maî pricepui, au cugetat, au vorbit

i au lucrat, descriind i reprezentînd epizode caracteristice

din viaa plin de neastîmpr a vîntoariî celei mari.

Dar în ce parte s ne întoarcem maî întîî privirile ? Pe

cine s întrebm a ne spune în ce timp, în ce loc a fost

vîntoarea maî preuit, maî mrea, maî trebuincioas,

maî desfttoare ?

Cta-vom a descoperi, prin negura timpilor preistorici,

pe slbaticii primitivi ai pmîntuluî, cutrierînd colosalele

vegetaiunî antidiluviane i luptîndu-se cu feare urieae,

ale cror seminii s'au stins acum de mult de pe faa

lumeî ? — Tu ai spus, la începutul crei tale, c vîn-

toarea este o aplecare fireasc a omului, vechie ca i
dînsul ; eu voî adoga, tot spre lauda vîntoriei, c acest

instinct a înleznit chiar omului primele sale inspiraiuni

artistice i aceasta ne-o dovedesc cu prisos figurile de

elefanî-maamuî cu coame stufoase, cele de reni cu late

coarne rschirate, de uri ai speluncelor i de alte animale

disprute, ce s'au gsit pe unelte de corn, pe arme de os

i pe plci shistoase, gravate cu sula de ctre oamenii

strvechi, cari în timpiî perioadei glaciare a Europei, se

adposteai! în peterile de la Madeleine, de la Augerie, de

la Massat i din alte staiuni cufundate azi sub trîmul

Perigorduluî, al Gasconieî i al multor provincii din Francia

meridional ^).

O Xenophoittia de Venatione, I: «|V, to'jtwv ^afv YÎYVOvrai ta si;

AxVc'.v y.al rpdtTS'.v».

2) Despre descoperirile de asemenea natur ale d-lor Lcuiet, Cristy

de l'ihrny, Oarrigoti i aliî, vorbesc toate publicaiunile care se
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Urma-vom cu ochii cetele nesocotite de arcai i de

lncerî, cîrdurile nenumrate de sburtoare, turmele nes-

firite de animale, ce stau puse la ireag printre ieroglifele

templelor egiptene sau preiî de peatr vroas aî pala-

telor ruinate din Niniva i din Babilon ? — Ca s vîneze

leî i tigri, girafe i gazele, ba chiar iepuri i cocori, fa-

raonii Egiptului, despoiî Asirieî i tiranii Peri rdicau în

picioare ordiî i popoare întregi ; iar dup terminarea

acelor npraznice mceluri, legiuni de zugravi i de petrari

erau osîndiî ca s aterne pe ziduri, pentru încremenirea

viitorimii, toate acele nemrginite epopee vîntoretî, care,

prin nemilostiva lor monotonia, sperie i obosesc azi ochii

cltorului minunat ^).

Asculta-vom, de pe rîpele înverzite ale lacului Celor-

patru-cantoane, voiosul i semeul cîntic al plieauluî

elveian, cadenat de muza lui Schiller, amanta libertii?

Fiul lui Guilom Teii îl înton cu glas puternic i echo îl

repet din sînul munilor inimai în Uri, în Schwytz i în

Unterwalden :

Mit dem Pfeil, dem Bogen, Wie im Reich der Liifte

Durch Gebirg und Ihal, Konig ist der Weih —
Kommt der Schiitz gezogen Durch Gebirg, und Kliifte

Friih' im Morgenstrahl. Herrscht der Schiitze frei.

Ihm gehort das Weite :

Was sein Pfeil erreicht,

Das ist seine Beute

Was da kreucht und fleugt '^).

ocup de timpii preistorici, aa de mult studiai în anii cei din urma.

—

In anul acesta chiar, pentru prima oar, s'au descoperit oase de reni,

sculptate cu figure de acela animal, i într'o petere din Elveia, la

Thaingen. Cine tie dac i peterile munilor notri nu ne pstreaz
destinuiri de felul acesta ?

') Wilkinson^ Private life, manners and costums of the ancient

Egyptians. — Layard^ Niniveh and Babylon.
'-) Schiller, Wihelm Teii. III. Sceu. I :

Cu sgeata, cu arcul, Vîntorul calc întins

Prin muni i prin vi, De timpuriu, la raza dimineei.
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Aci m atlu din nou în mare primejdie ca s asvîrlî

din mîn foaia pe care, cu maî mult sau maî puin rb-
dare, tu te sileti a m citi. Cum ! am cutezat a-î pune

supt ochî chiar i versuri nemeti ? Oare putea-veî s m
ieri ?...

D-i osteneala, rogu-te, a cta în josul pagineî, tradu-

cerea schioptînd a acestor frumoase strofe, în care col-

cotesc cele maî nobile simiminte ce iubirea de vîntoare

poate aprinde în inima unui om, i sper c tU; vîntor,

te veî împca îndat cu poetul, dac nu i cu limba luî.

In acea limb îns este scris cea maî expresiv poem
a vieii vîntoretî, eroica dram a luî Guilom Teii, în care

rsufl peste tot, aerul liber i curat al pdurilor alpestre

iubirea necumptat de patrie a cetenilor liberii Elveii.

O ar întreag scpat din robie numai prin inima vi-

teaz i prin sgeata dibacî-mînat ale unui vîntor, iat

-î sigur cea maî falnic izbînd cu care se poate mîndri

vîntoria. Poetul s'a ptruns de acea mîndrie de vîntor

' auzi-1 cu cît dragoste vorbete el chiar i de înelep-

ciunea capreî-negre, care, cînd merge cu cîrdul s pasc
li înerctorî, pune streaj la pînd ca s trag cu ure-

< hia i s fluiere cînd se apropie vîntoruP).

Tot despre acea sprinten i sfiicioas fiic a stîncelor

a zis i poetul latin, în versuri maî viî i maî colorate

decît cel maî nimerit tabel

:

Precum în împria vinturilor Al lui este spaiul,

I)omn este vulturul, — Tot ce atinge a sa sgeat;
Prin munî i prpstii Este prada lui

Domnete liber vinâtorul. Tot ce se tîrte i sboar.

^Traducerea lui Odobescu)

») ^chtllfr, VViihelm Teii, Act. 1. Scena I :

«Das Thier hat auch Vernunft

;

Oas wissen wir, die wir die Gemsen jagen,

Die stellen klug, \vo sie zur Weide gehn

'ne Vorhut aus, die spitzt das Ohr und warnet

Mit heller Pfeife, wenn der Jttger nahtf.
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Pendentem summa capream de rupe videbis
;

Casuram speres ; despicit illa canes. ^)

Iat cum tie poetul s ne fac a simi chiar i decep-

iunea vîntoruluî. Ajuns pe culmile alpestre,

pe stîncî de scuti de ghia, troiene de zpezi
pe care o suflare le-arunc repezi jos,

el se oprete, se uit în dreapta i în stîiiga, ctînd s
zreasc amgitoarea prad care i-a perit din ochi, i
apoi întrîtat, obosit, mînios de zadarnica'! osteneal, el

strig în limba luî Byron.., ba stî ! mai bine s'l facem

s vorbeasc romînete, în versuri pe care însui autorul

lor va fî i uitat c le-a scris odinioar, în deprtatele'!

Ceasuri de mulumire :

Aa
;
i 'n aste locuri cpria a srit.

Piciorul eî cel ager m'a încurcat de tot

:

Cîtigul meii de astzi abia de va plti

Primejdioasa'mi munc -).

Alt dat îns vîntorul, maî norocos în goana sa^ îî

cînt cu veselie izbînda, i, în inima i mulumit, dorul

iubitei sale, vine de se amestec cu plcerile vîntorieî.

Atunci poetul, — acela carele, în secolul nostru, a tiut,

1) Martialis Epigram. XIII. 08

:

«Vei vedea capra neagr atîrnat de vîrful unei rîpe
;

Speri c va cdea; dar ea cat cu dispre la cîni».

2) C. A. Roseti, Ceasuri de mulumire, (Bucureti, 1843) traduce

astfel aceste versuri din Manfredul lui Lord Bi/ron. Act. I. Scen. II :

Ye toppling crags of ice !

Ye avalanches, whom a breah draws down,

. . Even so

This way the chamois leapt : her nimble feet

Have baftied me ; vay to-da}^ will scarce

Repay my break-neck travail.
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mai bine decît ori care s împrospteze cu o nou dul-

cea i cu un maî viu profum, limba îmbtrînit a luî

Ronsard, — Alfred de Musset a pus în gura plieauluî

un cînt vesel, în care bucuria triumfului la vîntoare se

înofîn cu dulci amintiri de emor:

Chasseur, hardi chasseur, que vois-tu dans l'espace ?

Mes chiens grattent ia terre et cherchent une trace.

Debout, mes cavaliers ! Cest le pied du chamois. —
Le chamois s'est leve! -- Que ma maitresse est belle !

—
Le chamois tremble et fuit ! — Que Dieu veille sur elle !

—
Le chamois romp la meute et s'enluit dans le bois. —
Je voudrais par la main tenir ma belle amie. —
La meute et le chamois traversent la prairie :

Hallali, compa^nos, la victoire est â nous !

Que ma maitresse est belle et que ses yeux sont doux !
i).

Cînt i chiuete vesel vîntorul, cci izbînda este a luî!

A prins capra în pdure
;
i în vale, iubita 'î cu ochi dulci

ii ateapt ca s'l strîng de mîn. Sufletu'î acum înnoat
în bucurie. Au trecut, s'au ters zilele de dor pe cînd el

rtcia prin lunc suspinînd doina vîntoreasc

:

Lunca ip, lunca sbiar
Pentr'un pui de cprioar.
Vai de biata inimioar;

Ca i lunca geme sbiar
Pentr'o puic blâioar. —

Frunza crete, frunza cade.

Cprioara n'o mai roade.

Vai de mine ce m'oi face ?

Doru 'n sufletul meu zace

'inimioara-mî nu mai tace!

V Alfred de Musset, La coupe et Ies 16vres. Act. IL Scen. II:

cVînâtorule, semee vîntorule, ce zreti tu oare în spaiu ?

Ciniî mei ricâie arin i caut o urm.
Srii, voinici ! E copita caprei-negre.

Capra-neagr s'a sculat! — Frumoas mai este iubita mea !—

Capra-neagr tremur i fuge! — Dumnezeu s' mî o pzeasc!—
Capra-neagr întoarce haita i fuge în pdure. —
A vrea s iO de mîn pe draga mea iubit. —
Haita i capra neagr trec peste pune:
Hura! tovari, izbînda este a noastr! —
Mult mi«e frumoas iubita si dulci U ma! sunt ochii!»
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Inim, tiî rbdtoare
Ca pmîntul sub picioare,

Pân' ce puica bâlioar
S'o întoarce 'n lunc iar,

Cu cel puî de cprioar ! ^.

Puica s'a întors în lunc; ea a înfrînat i a zbrobit

inima poetului maî ru decît crudul vîntor cînd sfîia fr
mil sînul cprioarei i atunci, tot dînsul, tot de Musset,

mldiindu-î lira pe un ton maî duios, adu'î aminte, amice,

cum, în cîte-va versuri repezi i armonioase, adevrate

mrgritare picate din acel corn de poetice îmbelugrî
ce i'l revars suava luî muz într'o frumoas iioapte de

Maî, cum tie, zic, a schia în treact, o întreag elegie

vntoreasc :

Suivrons nous le chasseur sur Ies monts escarpes ?

La biche le regarde ; elle pleure, elle supplie,

Sa bruyere l'attend ; ses taons sont nouveau-nes :

II se baisse ; ii l'egorge, ii jette â la curee

Sur Ies chiens en sueur son coeur encore vivant 2).

Srind cu ciuta i cu capra, din pisc în pisc i din stînc

în stînc, cine ne oprete acum de a ne strmuta pan
i în munii notri ?

Aci ne ateapt Vîntorul CarpailoVj pe care s'a cercat

a'l cînta într'o lung balad descriptiv, un muntean ro-

mîn, un cîmpulungean, carele fr îndoial a gustat pl-

cerile i ostenelile vîntoriî de muni i-a resimit în sufletul

su toate învietoarele fremete ale vieeî de plie. Dac

1) Poezii populare ale Romînilor, adunate i întocmite de Vasile

Alecsandri. Bucureti, 1865. pag. 225.

-') Alfreci de Musset^ La nuit de mai :

«Urma-vom vîntorul pe munii rîpoi ?

Ciuta îl privete ; ea piînge i se roag',

Culcuu'î de burienî o ateapt ; iezii îi sînt de curînd nscui.

El se pleac ; o înjunghie i arunc în prad
Cînilor asudai inima 'i înc vie.
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natura Tar li înzestrat cu darul de a spune precum simte,

d-1 N. Rucreanu ar fi fcut de sigur un cap d'oper ne-

' muritor. Dar tii c are romînul o vorb care cam zice c
acolo unde nu este putina, la ce-î e bun voina ?

Cu toate acestea, în balada Vîntorul Carpailor sunt

imagine care se vd a fi fotografiate de pe natur. Pcat
i c au aspectul tern al fotografiei i nu coloritul viu al

vieii ! Sînt i expresiunî neaoe-romînetî de o originalitate

preioas, care ar luci ca nestimate într'o frumoas salb

de versuri armonioase.

Subiectul baladei este fr îndoieal conceput cu o bo-

gat i adesea fericit varietate, caria din nenorocire citi-

torul se vede silit a'î duce mereu jalea ; cci pe tot minutul

simte în sine mintea învrjbindu-se cu urechia. Eu unul

mrturisesc c, ptruns fiind de mreele dorine ale po-

etului, am încercat un fel de simimînt dureros, vzînd cît

de puin limba i versul au venit în ajutorul puternicei

sale închipuiri, al nobilelor sale cispiraiunî. De ce nu poate

omul toate cîte le dorete ? Dar, vaî ! sînt puini, foarte

puini aceia :

Non omnia possumus omnes ^)

O chemare ctre vîntorî, la revrsatul zilei, deschide

rul neregulatelor i capricioaselor strofe, scrise în ver-

} suri albe.

Uor ca însui cerbul pete vîntorul

Pe coama cârratâ piciorului de munte.

[n poalele 'î se 'ntinde cîmpia strlucind
De miî de briliante ce varsâ aurora

Pe geana'î rouratâ, pe verzile eî bucle.

El trece pe muscelele înzmltate cu Hori suave ; apoi

' pe.te tcut pe sub bolta întunecat a fagilor i a frasi-

[ fiilor, unde murmur isvorul i unde cînt merla, grango-

rul i sturzul. De odat îns vîntoriî se opresc

:

») Virgiiii Eclog. VIII v. 63: «Nu toî putem toate».
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«Atîrnaî, feciori, merindea

Sus pe ramure de arbori !

Iac urma cprioarei

Proaspt, de ast noapte

;

E culcat 'n faa coastei

Sau în higiul i) dintre plaiuri.

—

Btieaî, pe fuga 'ndat !

Vîntul bate de minune

!

Luai btaia sus din piscuri

;

Venii trîmb cam spre vale,

Drept la fagii cei înnali
;

Acolo ne inem noi.

De vei auzi copoii

Peste voi trecînd în dosuri,

S tcei, s nu dai gur,
Cci se 'ntorc cu ea îndat

;

tii c trage tot în jos

i atunci s înteii

!

Iute la pînd, la iitori

!

Coprindei bine din muche 'n vale

!

i curmtura s nu rmîie !

i trecei unul peste pîrîu

!

Btaia acum începe i iari înceteaz.

Abiea s'aud copoii pe vîrfurî deprtate

;

Dar trecu, se las 'n scapt, i pare c vînatul

Cu cînii împreun s'au dus pe alt lume.

Tcut acum e totul ; munteanul nici nu mic
;

In muta'i ateptare se uit l'a sa umbr
Din ce în ce crescînd, i timpul el msoar.
i iar s'aud copoii. Ca fulgerul de iute

Sosesc din muche 'n vale, din vale iar în muche.

Btaia reîncepe ; mereu se înteete

:

Chefnitul 2) e aproape ; cît colo frunza sun^
'aci c'o detunare, tot zgomotu 'nceteaz.

1) «Pdure jun i foarte deas».
^) «Ltratul copoiului cînd este pe urma vînatului. Cînd vînatul

adic ursul, mistreul sau lupul vulnerat st pe loc ca s fac rezis-

ten, atunci numaj[ copoiul latr, i aceasta, în limbagiul vîntoriei,

se zice : bai cîniî. Tot astfel latr copoiul i tot astfel se zice cînd

el a închis capra-neagr în col sau anintoare. N. R.
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Din fundul vi' adîncite, c'un pas mai rar, dar sigur,

Cu deasa'i respirare, se vede vîntorul

Mre, alegru, sprinten, ce-aduce pe-aî sî umeri

Pe svelta cprioar i pe pmînt o 'ntinde.

Dup aceste versuri, care pe ling orî-ce alte merite,

au maî ales pe acela de a se prezenta adesea sub forma

limbagiului vîntoresc al muntenilor notri, dup aceste

I

versuri vine descrierea orelor de repaos : focul de brazi

strlucind noaptea prin pdure, ghicitorile i iresurile ros-

tite pîn s se gteasc cina, în sfîrit somnul ce vine.

î cînd încep ochii «a vedea cam sus gina».

Cînd apoi rsare din nou soarele, vîntoarea reîncepe.

Alte dou strofe, dispuse într'acela chip, împHnesc partea

curat vîntoreasc i negreit cea maî interesant a ba-

ladei. Le vom maî transcrie numai pe ele, însoite cu notele

lor filologice i patriotice, cci urmarea, pîn la sfîrit ne

înstrineaz cu totul de viaa vîntorilor. Perzîndu-se, cînd

în zadarnice doruri dup timpii patriarcali i eroici ai

Domniilor strbune, cînd în amarnice mînii în contra in-

fluenelor strine ce rzbat în ar prin cî ferate i prin

bâtele cii vapor^ balada ne face s simim atunci, în mod
obositor, toate neputinele muzei cîmpulungene. Abia dac
într'acel chaos de idei strine subiectului de versuri ane-

voioase, ne mai deteapt cît-va descrierea furtunei care

Kâzbubuie prin brazii ce uier ca erpii,

sau dac ne maî înviie amintirea mîndruelor crora vîn-

torul le destin cîte o «cetin frumoas de brad verde,

neuscat», drept semn

c vîntorul

E ca bradul neschimbat^).

') «Acest ultim pasagiu l-am crezut necesar aici pentru dou
cuvinte : întîî ca s completez forma poeziei mele atît de variabil,

i al doilea ca s dau o mic desminire acelor autori sau filozofi

romaniarlf cari afi zis c vîntorul nu poate ama». N. R.
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S ne întoarcem dar curînd i cu plcere ctre dînsul.

Curioas idee a avut d-1 Rucreanu de a încurca pe

bietul Vîntor al Carpailor prin Eisenbahnul luî Struss-

berg i prin Kaiserlich-KonigUch-privilegirtviX Dampfschiff

!

Ia maî bine s'l rugm a ne fi domnialuî înc o dat c-
luz spre a ne duce prin anintorile, prin iudele^ prin

înfurcihirile i prin colanit, unde se ivete, sfie sau în-

grozitor, vînatul de la munte.

Vîntorul se oprete :

„Jos copii, pe brîncî cu toii

!

Auzir'i uerul

Caprei-negre printre stînce ?

Ne-au ulmat ; dar sunt aicea.

Drept l'anintorî v ducei,

i vedei de le luai vîntul

Ca nici una s ne scape !

Iar în iudele i) din fa
Se in cerbii, stau i urii

;

Dai la cîni îndat drumul

!

Fuga sus la 'nfurcitur
;

1) «O grmdire de arbori rsturnai a crei numire deriv de la un

«vînt foarte furios ce bate mai în acelai timp, din mai multe pri,

«i pe care vîntoni munteni l'au numit Iud, pentru c, ducînd mi-

«rosul de pe tot locul de la om la vînat, acesta îl ulm, fuge i se

«deprteaz, ast-fel c toat osteneala vîntorului rmîne în van.

«Cuvîntul dar este simplu i natural ; acest vînt trdînd pe vîntor,

«a meritat foarte bine numirea de iud sau trdtor. — Sublim re-

«zultat al religiunei ortodoxe în rile romîne ! ranul cel maî sim-

«plu, fr carte, fr instrucie, fr educaie, necunoscînd de cît

«necesitile i nevoile sale tie prin limba prinilor si, ce a auzit

«i îneles pe toat ziua în biseric, singura luî coal
;
tie, zic, c

«Iuda a vîndut pe Fiiul luî Dumnezeii, mîntuitorul lumii.—O Doamne !

«dac acei brbai ce ne-au format aceast limb, sancionînd'o mai

«întîi prin biserica noastr, sînt în imperiul tu, între sfinii ti, pri-

«mete tu aceast lacrim de recunotin, ce pic pe aceste rînduri

«i o transmite lor prin angeliî ti ! F, Doamne, ca în secolii seco-

«Iilor s zicem: Doamne fil cu noi! i nu Domine, esto nohisciim
\

«F, Doamne, ca în toat dimineaa, i nu demanetia, s ludm
«numele tu ! ine-ne, Doamne, tari în credin, i nu credetitia, ta >

Atunci providena ta ne va mîntui!» N. R.
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Alergai la creeri i) unul,

Unde ese 'ncornoratul -)

Altul rmîneî la strung

Unde trage, tii, desculul •^)
;

Dar vedei, coprindei bine

'armele v primenii

!

Neamul *) bate.... a 'nchis capra

In colanul cel din vale

;

Eu alerg pe fuga 'colo :

Fii detepi la iitori !»

In iuzî gonesc copoii, spre virf ei se îndrepteaz,

Din ce în ce chetnitul mai mult se înteete.

Un trznet se aude ; un altul îl urmeaz
i tot se mai repet. Apoi un rcnet mare

Cutremur pdurea i zgudue i munii.

Iar cîniî bat într'una, 'un zgomot formidabil

Din ce în ce tot crete, i detunri teribil

Din eve fulmînate, rsun în ecouri

Din stînc pîn 'n stînc, din vale pîn 'ntr'alta
;

Se perd în deprtare. — Se face-apoi tcere

i nu se mai aude decît murmura surd
A rîului din vale, decît svolîndul uier

Al brazilor, ce trece, se perde peste goluri,

Dar ne'ncetat revine ca undele de mare.

O pauz... i iat pe budur^) vîntorul

Descinde 'ncins cu capra ; iar alii ajung acok>

Cu cerbul i cu ursul i cu colat mistreul.

E mare bucurie i mîndru vîntorul ! ^)

1) cPdurea cea maî înaintat spre vîrful muntelui, de unde apoi

-e începe golul culminante». N. R.

2) «Cerbul». N. R.

«) «Ursul». N. R.

) «Nume ce se d maî adesea de rani cînilor de vînat. Fac a-

ceast explicaie ca s nu se confunde cu un alt neam ce vom în-

tilni maî încolo». N. R.

^) «Un lei de stînc mare i cu oare-care vegetaie neregulat, unde

capra-neagrâ se ine mai adese». N. R.

•) A'. Rucâreanu, Modeste încercri poetice originale i traduciuni.

Bucureti. 1878. pag. B6-7U. — Titlul ce dl. R. a dat crii sale este

de natur a dezarma critica; dar noi aci, punîndu'l alturi cu corifei
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Negreit c tabelul ce s'a prezentat Ia ochii scriitorului

a fost mre ; inima î a btut cu trie la acele splendide

priveliti, la acel sgomot formidabil^ urmat de tcerea, prin

care se auzea numai surda murmur a rîuluî din vale si

uierul brazilor cltii ca undele mrii ! Pcat îns c mu-
zele geloase nu s'au îndurat a-î încorda lira pe un ton

maî melodios !

A vrea, pe cînd mi se desfoar dinaintea minii ui-

mite priveliti aa de rpitoare, ca s aud, ca prin vis, o

muzic plin de farmec, bun-oar ca cea din opera Guilom

Teii a luî Rossini, i maî ales ca acel minunat cor de vî-

ntorî, care, dup ce a trîmbiat pe un ritm viorie i alegru,

fanfarele de chimare, se perde apoi cu vuet armonios,

prin tainica rezonan a codrilor de brazi!

VI.

Ce minunat interpretaiune a vieeî vîntoretî este, în

adevr aceast miastr melopee, od scris în acea limb
fr rost, ale criî sunete modulate prefir în inima omului,

maî lesne decît orî ce cuvinte, i dorul i veselia ! Se pare

c din înduioasa amintire a dou cîntice, culese poate chiar

prin munii Elveiei, dintr'o arie comun din cele care se

cînt vesel pe trîmbia de vîntoare, i dintr'un melancolic

lied nemesc pe care ranii germani îl gîlgîiesc (jodeln)^

adunai în cor, marele compozitor italian a tiut s pl-
mdeasc acest cap d'oper al muzicei de vîntorie.

Dar Rossini a intrat cel din urm pe calea, în care ali

mari muzicani îî apucase înainte.

Btrînul Haydn, printele acelor simfonii germane pe
care tu le urti aa de tare, Haydn, la vîrsta de 68 de

ani, puse capt sutimilor sale de compoziiunî muzicale,

aî literatureî, ne am simit silii a-i croi un locor de care nici cu-

noscuta d-sale modestie s nu se înspimînte, nici ilustra companie

în care se afl s nu se poat scandali.
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prin oratoriul numit Cele patru timpuri ale anului^ — die

iJireszeiten^ — în care recapitulînd toate amintirile vieeî

-Ale, simpl i simitoare, btrînul maestro cînt pe rînd,

cu instrumente i cu glasuri omeneti, toate bunurile i
' ate plcerile de peste an. Cînd ajunse la timpul toamnei,

anchiaul obosit nu se sfii a îmbuca brbtete trîmbia

vîntoreasc i tot tiu înc s mldieze prin simpatica

i naiva dulcea a geniului su, stilul muzical cam pi-

pernicit i cam înoponat al secolului din urm, stil pe

care Tau denumit, în rile occidentale, cu porecla comic
de stilul perttcelor, — Zopf-stil, — i care la noî s'ar zice:

tde cînd cu Nemii cu coad».

Cam tot pe timpul cînd Haydn scria în Viena, orato-

riul Celor patrti timpuri^ un coVnpozitor francez, carele a

înzestrat scena liric cu multe opere frumoase i care a

compus imnuri i cantate patriotice pentru revoluiunea

de la 1793, Mehul, a dat patriei sale, în uvertura operei

Junele Henric, le Jeune Henri, o încînttoare simfonie vî-

ntoreasc.

Cele dou naiuni muzicante ale Europei moderne, Ita-

lienii i Germanii, contest neîncetat Francezilor geniul

acestei arte.

Asemenea cestiunî nu se dezbat cu puca în mîn, i,

fiindc noî acuma ne atim la vîntoare, timpul nu ne

irt ca s aprm aci pe Boieldieu, pe Auber, pe Halevy

pe Gcunod, pe Felicien David, nici chiar pe acel sublim

geniu cu totul francez al izraelitului german Meyerbeer.

Tot ce putem spune de o cam dat, în materie de muzic
întoreasc, este c Francezii au avut i au pstrat din

limpî strvechi, — de prin secoliî feodalitiî chiar, pe cît

>^e tie, — o mulime de cîntice vîntoretî, pe care sluji-

tori speciali le sunau pe cornuri, în petrecerile zgomo-
* )ase ale regilor i ale castelanilor. Fie-care epizod al

vieeî de vîntoare, fiecare soi de fiar luat în goan,
fiecare moment al dramei cinegetice avea cîntecul su
consacrat i tradiional, ca semnalele militretî.

Al.Odobetea. — Opere complete. 1. 11
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iu minte c într'un timp cînd departe de toi ar mei
i cu sufletul adînc întristat, triam într'un colior al

Francieî, pe malul unui rîu i în vecintatea unei mari

pduri, în toate serile^ la ora cînd aburii înlîndu-se de

pe ap începeau a înegura orizontele amurgit, un sunet

de corn rsuna de pe malul opus al rîuluî i repeta cîte-

va ori d'a rîndul una din acele fanfare vîntoretî^ al cror
ritm iute i chiar glume pare c se îngîn cu vibraiu-

nile melancolice i prelungite ale instrumentului ce le

produce. Nu'mî place, amice, a'mî repurta mintea ctre
momente aa înorate ale trecutului ; dar, din minutele pe

care în singurtatea de atunci le socoteam de o potriv

"CU secoliî, numai acelea îmi erau mîngîioase, cînd vocea

cornului îmi legna auzul în sunetele cadenate ale sem-

nalului de vîntoare. Pe tonurile duioase i întunecate ale

trîmbiei metalice, se juca cu o veselie sltrea, melodia

cîntecului francez, i atunci, în mine, auzul optea inimeî

mîhnite neateptate cuvinte de speran i de bucurie.

Cît voi tri, nu voi uita ce dulce îmi era acel balsam

melodios ; el i acum îmi înmoaie inima de cîte ori se în-

tîmpl s aud Uvertura de vîntoare a lui Mehul în care

aceea fanfar domnete ca motiv de cpetenie i rsare,

sub felurite tonaliti, printre diverse epizode muzicale

pline de frumusei ; aci, artistul a imitat tropotul cailor ce

fac s rsune pmîntul subt ale lor copite ; aci iar, el

amintete ltratul vesel al cînilor, cînd li se d drumul la

goan ; aci, înc, pare c, într'o dulce melodie, cerbul, în

agonia sa plînge i cere cu lacrimi iertare de la neîm-

blînziiî si dumani. Dara cetia, spre a-i detepta mereu

în suflet o nou ardoare^ repeesc din cornuri cunoscutul

semnal, pe care tot francezul îl tie i '1 cînt pe riturnela

poporan: «Tonton, tonton, tontaine, tonton !»

Dar este oare vre-o idee pe care spiritul glume al fran-

cezului s n'o fi dat, — cum am zice noi, — pe pîrlitur ?

— «Cînt, vîntorule,» — zice poetul popular al Franciei,

—

«cînt prin crînguri i prin cîmpii, mereu refrenul tu de
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vintoare: Joiitou, loncon^ tuiiiaine^ toiitoii / — Pe cînd tu

vinezî cerbul din pdure, altul maî iste vîneaz în culcu-

ul tu; tu iî urma ciutei i altul a gingaei tale neveste;

tu dai chiorî în fiear, i altul face cu ochiul tinerei tale

^soioare, pe care tu ai prsit'o, tenerce conjxigis immenwr'^)^

<:a s bai codrii. De aceea, cînd, te vei întoarce, mîndru

cu cornoratul acas, umflînd sunetul cornului tu, ia as-

cult cum acel primejdios pclitor de Beranger îî va

întoarce pe franuzete zictoarea romînului : «ce tie satul

nu tie brbatul !»

Chasseur, tu rapportes la bîte

Et de ton cor enfles le son.

Tonton, tonton, tontaine, tonton !

L'amant quitte alors a conquete

Et le ceri entre â la maison.

Tonton tontaine, tonton -)

Lsm pe francezi s rîz i se glumeasc chiar i pe

btrînele, pe frumoasele lor arii de vîntoare de care a

tiut aa de bine s se foloseasc francezul Mehul, în

uvertura sa i pe care nu le-a despreuit, cu vre o trei-zeci

de ani maî în urm, nici italianul Rossini, în Guilom Tellul

1) Horatii. Carmin. I. I. v. 25

Manet sub Jove frigido

Venator terenae conjugis immemor,

Seu visa est catulis cerva fidelibus,

Seu rupit teretes Marsus aper plagas. —
« St sub cerul frguros

Vîntorul uitindu'i tînra soie,

Saii c cînii luî credincioi au zrit o ciut,

Sau c mistreul marsic a nvlit în holdele roditoare»,

2) ChansoDS de Branger : La double chasse :

«Vîntorule, tu aducî dobitocul

i umfli sunetul cornului tu !

Tonton, tonton, tontaine, tonton !

Atunci i amantul pleac de la iubita sa

i încornoratul intr în cas la tine.

Tonton tontaine, tonton !»
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su, i s ne oprim un minut, între aceste dou modele
de muzic vîntoreasc, asupra unei opere de aceia na-

tur, în care se rezum tot geniul naional al Germanilor.

Freischiltz, sau Liberul Vîntor, e titlul cap-d'opereî tea-

trale a luî Weber ^). Fantazie întunecat de ridicole cre-

dine diavoleti, simplitatea cea maî naiv în viaa real^

simimîntalismul cel maî idealist în dorinele inimeî : iat

din ce este compus subiectul operei
;
i simpatica muzic

a luî Weber, aa plin de suave melodii, pare c nete-

zete cu o suflare lin, toate asprimile, toate nesbuitele

ciudaii ale unor aa discordante contraste.

Chorul din al treilea act din Freischutz, în care vîntorii

proclam c nimic pre pmînt nu se poate asemui cu pl-
cerile vîntorieî,

Was gleicht wohl auf Erden dem lgervergniigen,

este compus pe un ritm maî puin variat i are o melopee

maî puin mrea decît cînticul vîntorilor din Guilom

Teii, dar nici originalitatea, nici graia nu 'î lipsesc i ca-

racteru-î difer cu totul de fanfarele vîntoretî ale france-

zilor. Pe sub candida veselie a melodiei, sbîrnîie un acom-

paniament surd care poart mintea în mistice regiuni. Dar

s nu te temi ! poi s '1 asculi fr fric, n'aî s gseti
într'însul nimic din- acea lînced i searbd monotonie a

unora din cînticele nemeti, pe care romînul a caracte-

rizat-o cu prorecla batjocoritoare de tararaoa neamului.

Dac fiarele ar fi i în zilele noastre tot aa de simi-

1) Fran. loJi. Haydii^ nscut la Rohrau în Austria, la anul 1732, a

murit la 1809; el are 527 compoziiunî instrumentale; oratoriul «Die

Iahreszeiten-') este din anul 1800. — H. Mehul s'a nscut la Givet,

în anul 1763 si a murit la 1817. Opera «Le Jeune Henri» este com-

pus la 1796. — C. M. Weber nscut la Eutin (Holstein) în anul 1786,

a murit în Landra la 1826. Opera «Freischutz» este din 1822. — Gia-

cJiimo Rossini s'a nscut la Pesaro în Italia, la anul 1792 i a murit

în Paris la 1868: cea de pe urm oper a luî, adic «Guilom Teii >

s'a reprezentat la anul 1829.



'4 's'JOO-K'V/TjVST'.XCC 1G5

toare la plcerile delicate ale armoniei, precum erau în

timpii bine-cuv?ntaî aî vestitului virtiioso i tenore-s/ogato

Orfeu, negreit c ele ar veni singure s se predea de

bun-voie celor cari le ar executa, în raritea unei pduri
rsuntoare, un concert simfonic compus din toate cap-

d'operile de muzic vîntoreasc despre care îî vorbii

aci în treact. Dar vaî ! se vede c de cînd pe bietul Orfeu

l'a luat Otfenbach în rspr, însi fiarele, scîrbite de a

vedea scptarea gustului artistic la bipezi, i-au luat

lumea în cap, s'au slbticit cu totul i astzi este maî

mult decît sigur c, dac s'ar ispiti cineva s cerce a in-

strumenta i a vocaliza prin codri, muzic clasic, precum

este uvertura luî Mehul, saîi oratoriul luî Haydn, sau chiar

i chorurile luî Weber i luî Rossini, uri. lupi, mistrei,

vulpi, cerbi, ba chiar i epuriî ar apuca-o îndat la picior,

împreun i cu vîntorul lor, dac cum-va acel vîntor s'ar

întimpla s fie amicul meu, autorul Mamialulni romînesc

de vîntorie.

Cu toate aceste n'a fost în tot-d'a-una aa! Mult maî

încoace de timpii fabuloi ai pitului amant al Euridiceî,

i chiar în regiuni lipsite de castelani feodali i de suntori

de fanfare, în ri deprtate, aziatice, pe care noi le so-

cotim de pgîne i de barbare, muzica a fost preuit ca

neaprat auxiliar a petrecerilor vîntoretî.

Primete, te rog, pentru un moment, s ne întoarcem

I
cu vre o cinci-spre-zece sute de ani maî înapoi, pentru

ca s ne încredinm cum c vîntorile cu acompaniament

de orchestr nu sunt, precum s'ar putea crede, o deeart
\ închipuire a imaginaiuniî mele puin vîntoretî, ci c din

contra, cele mai mree srbrî cinegetice au fost însoite,

chiar din vechime, cu concerte instrumentale i vocale. Con-

1 sider tot de o dat c aceast nou digresiune pe cîmpul

* artelor din antichitate, o fac i pe dînsa numai i numai

;
întru cea maî mare laud i glorie a artei vîntoretî, i

\

maî ales nu uita c pentru ca omul s fac un lucru bine

[ trebue maî întîî de toate s aib mult, foarte mult rb-
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dare ; de aceea i înelepciunea poporului te înva ca s
«prinzi iepurele cu carul».

Negreit c pentru orî-care tie s in un condei cu

trei degete i pentru orî-care din acei scriitori ce nu s'au

ptruns c scrisul trebuie s fie numai o urmare cugetat

a gîndiriî i a studiului, foarte lesne le vine de a scrie

currente calamo^ despre orî-ce materie, tiut sau necunos-

cut lor. lî vezi, nepricepui plagiatori aî atot-tiutoruluî

Pic de la Mirandola, tratînd cu uurin de onmi re scibilt

et qiiibîisdam aliis ^).

De va fi vorba de muzic, apoi îi opresc tot într'a

leie pe Rossini cu OiYenbach, pe Auber cu un oare care

Souppe, fabricant de operete la Viena, pe Meyerbeer cu

Lecocq, un alt imitatora parizian al caricaturistului operei;

i apoi din acea cldare, îî scot la lumin învturi si

povee pentru formarea i dirigerea unui Conservator na~

ional de muzic.
Dar cu atîta ar fi puin ! Groaznic orbete ura pe oameni

i maî ales pe suprciosul neam al scriitorilor, gemts
irritabile vaUiin ^).

Avem dinaintea ochilor o spimînttoare dovad despre

aceasta. Sunt în ar la noî dou foî literare care i-aur*

jurat neîmpcat ur i mînie :

) Duoî Jouî se întrit, i fulgerul jos plumb ! ^)

Convorbirile literare de la Iai muc carne viie, cînd g-
sesc, în Revista Contimporan din Bucureti ; iar aceasta^

1) Nobilul italian Pic de la Mirandola, nscut la 1463, învase la

vîrsta de zece anî tot ce se putea ti pe atunci i la dou-zecî si

trei, se luda în Roma c poate vorbi de omtii re scibilt, de tot ceia

ce se poate ti ; el muri la vîrsta de 31 de anî. Maî minunai în

tiin decît minunatul italian, mulî scriitori de acum vorbesc nu
numai de tot ceea ce se poate ti, dar înc i de cîte-va altele, de
quibtisdam aliis.

2) Horaiti Epist. II. n. v. 102.

^) Heliade, 20 decembrie 1843. în «Curierul de ambe sexe» Period. IV.



^*='>oo-K'Jvrj=rr/t6? 167

Tantaene animis coel:iStibus ira? !
i)

împinge urgia pîn 'ntr'atîta, încît, spre a defima chiar

i titlul rivalei sale, tiprete cu litere negre pe hîrtie alb,

subt acela nume dumnit de Convorbiri -), felurite po-

veti vrednice de vîntorul cel cu coada vulpii, în care

se zice, între altele, c la anul 1852 d-1 Pantazi Ghica,

deertînd într'o sear, prietenete, pahare de Chably, de

Chambertin, de Champanie i de Xeres, într'un cabinet

la Caffe (sic) Anglais din Paris, împreun cu Alexandru

Dumas tatl i cu Alfred de Musset, — au rposat, sr-

manii, amîndoî i nu maî pot mrturisi, — dup ce d-luî

le-a istorisit multe i mrunte despre literatura, muzica,

instruciunea i politica Romînieî, dup ce le a vorbit pre-

larg despre dasclul Lazr, despre Alexandru Vod Ghica,

despre mitropolitul Dosofteî, despre Tudor Vladimirescu,

despre meterul Manole, despre lanache Vcrescu i
despre alii muli cîî în Christos s'au botezat pe pmîntul

romînesc, în sfîrit a bine-voit a le citi i poema popular
* înir-te Mrgrite de V. Alecsandri». — «S nu se uite

c aceast conversaiune (între d-niî Pantazi Ghica, Alex-

andru Dumas tatl i Alfred de Musset) se petrecea la

anul 1852», chiar dupe cum spune nota autorului (pag.

335), i c d-1 Pantazi Ghica le a citit atunci, precum

zice «în limba francez, dupe textul romînesc», poema
Înirate Mrgrite, pe care îns d-1 V. Alecsandri a com-

pus-o la Mircetî tocmai în anul 1856, adic cu patru anî

în urma vestitei eî citiri de ctre d-1 Pantazi Ghica, i
apoi a dat-o la lumin, pentru întîia oar, în Revista Roniin

din anul 1862 (pag. 160 — 166).

Pe limba vîntoreasc, în cazul de fa s'ar zice c
i uterul articolului Convorbiri din Revista Contimporan

» vîndut pelea ursului, pe cînd ursul juca înc prin p-
l'ire'». Dar între scriitori nu este ca între vîntorî. Loc

^) Virgilii JEneid. I. v 15 : ^încape atîta ur în suflete cereti !»

2) Revista Contimporan, Anul II. No. 4. 1 aprilie 1874, pag. 324.
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de joc nu încape, i, horresco referens !^) cît despre mine,

zu, m cutremur de o rzbunare literar ca aceasta.

D'a fi mcar cunoscut cu redactorii Convorbirilor din

Iai, le-a da de sigur povaa ca s schimbe cît maî cu-

rînd titlul foaieî lor, pentru a crui ruinare s'a jertfit cu

atîta lepdare de sine însui d-1 Pantazi Ghica.

Trind îns cu totul înlturat de asemenea crîncene lupte,

eu, amice, cînd scriu cîte ceva, scriu maî mult pentru a mea
proprie plcere, fr de a cugeta ru la alii, — afar poate

numai de ast dat, cînd m'am apucat a scrie pentru pcatele

tale. Dac îns chiar i tu m veî învinovi cu tot dina-

dinsul c m'am întins prea mult cu scrisul, i c fac aci

prea mare cheltuial de citaiunî de prin autori strini, apoi

îî VOI rspunde c acelea, — maî toate, nestemate culese din

salbele bogailor, — le presar pe srccioasa mea scriere

ca s'o maî înolez i s 'î dau i eî ceva pre ; iar daca

nu scriu scurt i coprinztor, se vede c, ru sau bine,

nici eu, ca muli alii, nu m pricep a face într'alt-fel.

Aa dar, supus blînd la o nou osînd, iea-te binior

dup mine i vino s ne îndreptm paii rtcitori tocmai

supt poalele munilor din Kurdistan, pe calea care duce

de la Bagdat la Hamadan, acolo unde este stînca stearp

i rîpoas ce se cheam Bisutun. Piciorul despre apus al

stînceî se numete. în limba locului 7akh-i-Bostan, adic
bolta gradinei. Grdina de-o cam dat lipsete, — i unii

erudii cred c aci vor fi fost vestitele grdini atîrnate în

aer ale Semiramideî ^), care chiar dac odinioar aîi fost

aci, apoi acum au zburat cu totul în aer ;—dar bolta este

1) Vir^ilii ^neid. II. v. 204.

-) Diodori Siculi Bibliotheca histor. II. 33 : Dupe ce svîri aceste

lucrri, Semiramida, în capul unei otiri numeroase, întreprinse o

expediiune în contra Mezilor. Sosind în faa muntelui Bagistan, ea

îi aez acolo tabra i face o grdin care avea dou-spre-zece

stadii (maî mult de doi kilometri) în ocolul eî ; era pe o cîmpie i
coprindea o fîntîn mare care da ap pentru plante. Muntele Bagis-

tan, care este consacrat lui Joue, formeaz una din laturile acestei

grdini, prin stîncile sale rîpoase, înalte de eapte-spre-zece stadii



in tiin i pe zidurile ei se vd nenumrate sculpturi s-
pate nu prea adine în peatr i poate chiar odinioar co-

lorate. S le descriem toate, nu este treaba noastr ; pe

noi ne ating numai cele dou mari scene de pe preiî

laterali. Intr'adevr, pe una se vede o vîntoare de mis-

trei
;
pe cea-Falt, mai tears, este o vîntoare de cerbi.

Stilul sculpturei, oare-care amnunte architectonice i
chiar costumele i uzurile figurilor reprezentate ne înl-

tur de la prepusul c vom fi avînd aci dinaintea ochilor,

imaginea petrecerilor cinegetice ale vitezei amazone asi-

riene, ale reginei Semiramide.

di cui si legge

Che sugg:er dette a Nino, e iu sua sposa
;

Tenne la terra, che '1 Soldan corregge i).

<ca Ia 2850 metri) i tiate drept. Semiramida puse s scobeasc pi-

ciorul acestor stîncî i s sculpteze pe dînsul chipul ei înconjurat

de o sut de streji. Ea puse & sape pe stînci o inscripiune cu litere

riace, în care se zicea c Semiramida, grmdind tot bagagiul i
toate uneltele otirii sale într'un singur morman, fcuse dintr'însele

o scar pe care s'a urcat pin 'n vîrful muntelui. — D'Anville i de

Sacy au crezut c aceste cuvinte se pot aplica stîncilor de la Bisutun.

1) Dante, Divina Comedia. L'Inferno. Canto V. Pasagiul întreg

despre Semiramida zice : v. 52—60

:

La prima di color, di cui novelle

Tu vuoi saper, mi disse quegli allotta,

Fu imperatrice di molte favelle.

A vizio di lussuria Iu si rotta.

Che libito fe'licito in sua legge,

Per torre ii biasmo, in che era condotta.

Eir e Semiramis, di cui si legge,

Che sugger dette a Nino, e fu sua sposa
;

Tenne la terra, che '1 Soldan corregge.

vi Cil (i jntî din acelea despre care tu vrei s aibi cunotin,—
imî zise el atunci, — a fost împrteas a multor limbi. La viiul

«ifrifrînâriî a fost aa dedat încît neruinarea fu iertat supt stâpî-

nrra eî pan 'ntr'atita, încît însi a cutezat s iea asupr'i bleste-

mul în care czuse. Ea este Semiramida, despre care se citete c
n dat sâ sug luî Ninu, i apoî î-a fost i soie. Ka stâpîn«a arn pe

ire o cîrmuete acum Sultanul».
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Gîndul ni se repoart maî bucuros asupra acelor pu-

ternici despoî aî Persieî, apuriî, Hormuziî, Khoruiî^

Firuziî, lejghirziî i a]iî, cari, din vechia lor cetate a

Ctesifonuluî, aproape de Bagdadul de acum, suprar
maî bine de trei sute de ani pe împraii romani de

seama luî Aurelian, luî Teodosie, luî Justinian, luî Era-

clie ; asupra acelor mîndriî i luxoî Sasanizî, cari se în-

chinau focului dupe legea luî Zoroastru, cldeau palate

gigantice acoperite cu sculpture i cu poleielî i înmuiau

în fir i în pietre scumpe hainele de pe dîniî i hamu-
turile de pe caiî lor.

Vîntoarea, lupt cu fiarele, alergrile cu caiî i încor-

dtura arcului, erau visele de aur cu care se desftau eî,

atît în fiin, cît i în privelitea armelor, vaselor, unelte-

lor, i podoabelor cu asemenea scene, pe care meteriî i
artitii lor le reproduceau mereu, în metalurî i în pietre

scumpe ^). Subiectele de vîntoare înfiate cu o voinicie,

cu o micare, cu un foc nespus, pot i\ privite ca una din

însuirile caracteristice ale arteî Sasanide pe care o ad-

mirm azî în cîte-va preioase obiecte de lux ce au rmas
din acele epoce deprtate, prin coleciunile de curioziti

artistice ale Europeî, i pe care o întîlnim în sculpturele

1^ Arta persan din timpul Sasanizilor a fost foarte pum studiat :

ea merit îns o ateniune special, avînd pe ling aspectul impo-

zant al produciunilor antichitii aziatice, un caracter de energie i
de micare pe care l'a împrumutat de la operile Elenilor i Romani-

lor. Multe muzee i tezaure eclesiastice din Europa posed vase^

monede i pietre scumpe gravate, de stil sasanid ; dar mai cu seam
în Muzeul Ermitagiului din Sanct-Petersburg sînt nenumrate plci
i ornamente de aur, reprezentînd lupte de animale i vîntori, care

acestea toate s'au gsit prin movilele din Rusia aziatic meridional.

Vezi în Annali dell' Instituto archeologico, voi. XV. 1843. pag. 98 et

sq., articolul d-lui A. de Longperier, intitulat, «Explication d'une coupe

sassanide», în care descrie un tas de argint al ducelui de Luynes
(astzi la cabinetul -de medalii din Paris) reprezentînd o vîntoare

sasanid si reprodus în «Monumenti inedii», voi. III. pi. LL
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de prin diferite ruine ale Persieî, iar maî ales pe stîncile

de la Bisutun M.

Ambele vîntori de care avem aci a vorbi, sunt coprinse

în dou cadre ptrate, închipuind arcuri îngrdite cu ta-

racî, de care stau atîrnate zveze ori perdele, spre a în-

cinge tot ocolul unde se petrece vîntoarea. Proptele i
mnunchi de tuti, legai cu fringhiî, sprijin i întresc

taraciî.

Intr'unul din ambele cadre, locul ales e o mlatin cu

stuf i cu richit, în mijlocul caria a rmas o lumin de

ap neted, cu petiori i cu psri plutitoare într'însa.

Un ireag de elefani, mînaî de cornaciî ce-î încalec i-î

îmboldesc, gonesc din dumbrav turme nenumrate de

mistrei cari, în fuga mare, cu rîturile întinse, cu colii

ascuii, cu spinarea încovoiat i cu codia sumeas, dau

nval prin leas î prin mocirl. In dou luntrii mari i
adînci stau în picioare, cîte un vîntor uria cu capul în-

coronat, cu veminte bogat ornate i cu arcul în mîn

;

în preajm-le cad pe brîncî gliganii i vierii sgetai. Dar

atît în aceste dou luntrii principale, cît i în alte dou
mai mici ce însoesc pe ale regetilor vîntori, ed jos,

cîntînd din nite harpe în form de dreptare i cu zece

coarde fie-care, bande de femei muzicante ; într'o a cincea

luntre sunt cîntrei cari sufl d'a 'n-picioarele, în flaute.

Toate vasele sunt cîrmuite de cîte duoî vîslaî cari, cu

lopeile spumeg faa apei. Pe muchea cadrului se vede

cum mistreii ucii sunt transportai pe spinarea elefan-

ilor, i apoi cum slujitorii îi înjunghie i 'i despintec.

A doua vîntoare, cea de cerbi, este cu mult mai con-

fuz ; figurile pe alocurea par a fi neisprvite. Tot îns

se vede pe icî i pe colea o împrejmuire de zbrele i de

tofe atîrnate, formînd o aren cu dou pori, pzite de

1) Ker Porter^ Travels in Georgia, Persia, Armenia, ancient Baby-

lonia, etc. (London 1822). Voi II, stamp. 63—04. — E, Flmidin ei I\

Coste, Perse ancienne (Paris) Voi I. stamp. 10—13.
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cîte duoî strejarî ; cerbii intr în alergtoare prin poarta

din dreapta i sunt urmrii de vîntorî ; un clre maî

mare la trup, în goana calului, trage cu arcul într'înii

;

alii muli maî mici, se in i ei gonind, dup vîntorul

principal. Cerbii se poticnesc i cad la pmînt cînd ajung

la fundul arcului : dar ciutele, ferite de un alt clre cu

trup mare, scap singure pe cea-l'alt poart, avînd la

gîtul lor un arcan cu cordea fîlliîind. Pe laturile cadrului

se vede, de o parte cum se adun i se pzesc cu ele-

fani turmele de cerbi ; de alt parte curn cerbii ucii prin

muni pduroi se încarc pe spinarea cmilelor.

Dar mai mare i maî presus de toi actorii tabelului i
ca privitor linitit al acestui spectacol animat, st clare

regele, cu arcul atîrnat de gît i adpostit subt o umbrel
rotund pe care i-o ine d'asupra capului un slujitor,

împrejurul lui cînt o numeroas orchestr, aezat de

toate prile, care pe jos, care pe o estrad înlat cu

scar. Acolo sunt i harpiste, ca la vîntoarea de mistrei

i cîntrei cu flautul, cari ed turcete cu picioarele în-

cruciate sub dînii, i trîmbiai, i toboari, i musca-

lagii cu naiul, cu dairaoa, cu cimbalele, cu diblele i cu

surlele, poate chiar i cîntrei din gur ; într'un cuvînt,

avem aci o band numeroas de lutari, reprezentat cel

puin prin duo-zeci i cinci de personage cu instrumente

variate, lucrînd toi din mîni i din plmîni ca s încînte

pe rsfatul ah, în pomposul i trufaul su repaos. Te
las s 'i închipuieti ce chef i ce mîndree

!

Oare ce zici ? nu se pricepeau bine regii Sasanizi a

vîna mistreii i cerbii ?

A pluti lin pe ap i din sigurul adpost al luntrii, a

sgeta mistreii, pe cînd auzul îi este rpit de dulcele

cîntri ale unei armonioase pleiade de zîne acuatice, iat

o realitate sasanid cu mult mai încînttoare de cît basmul

primejdioaselor Sirene ale lui Omer i decît visul amgi-
toarei Loreley de pe rmurile neguroase ale Rinului.

A privi de subt umbr i la sunetele unui concert



crraiide orchestre^ peripeiile unei goane i unui mcel de

cerbi, iat înc o petrecere sasanid. care negreit c nu

este tocmai de despreuit.

Xu rmîne îndaoial c regii Sasanizî au fost oameni

cu gusturi nobile i delicate, de vreme ce le-a plcut i
de a vina în sunetele Uiuziceî i de a vedea reprezentate

in sculptur i cu colori, asemenea petreceri vîntoretî.

Rmîne numai s ne batem capul spre a afla dac mu-

zicanii lor i maî cu seam daca vestitul cîntre Barbaud,

carele rspîndea în palatele marelui Khoru Anurivan,

cel cu sufletul mrinimos «note maî dulci decît privighe-

toarea, •> erau în comparaiune cu Haydn, cu Mehul, cu

Weber i cu Rossini, cela ce sculptorii de la Takh-i-Bostan

sunt fa cu artitii moderni cari au înfiat pe pînz
>cpne de vîntoare, bun-oar cu P. Rubens, Fr. Sn3^ders,

Filip Wouwerman, Fr. Desportes, J. B. Oudr\^, J. E. Ri-

dineer. Horace Vernet, Edw. Landsser si alii...

VII

Dar iat acum. fr veste, un nou orizont artistic ce mi

se deschide, tot pe trîmul vîntorieî ! Zu ! cînd pleac
omul la vîntoare, nu tie de unde-i sare epurile ! Am
zis pîn aci multe, — ba chiar prea multe, — despre litere

i poezie, despre sculptur i muzic ; am zis i cîte-va

despre gravur, întru cit acestea toate se ating de arta

cinegetic; dar nu tiu cum s'a întîmplat de a rmas pic-

tura cu totul înlturat din crarea mult cotitei mele colinde

de vîntor-hoinar. Cade-se oare s o lsm cu totul uitrii ?

N'ar fi o nedreptate, un afront ce-am face de buna

noastr voie vintoriei, cînd am nesocoti drepturile ce ea

are la nscarea a înc uneia din cele patru podoabe

artistice ale geniului omenesc ?

Am gsit prilej de a spune cum omul, înveselit sau

jalnic la vîntoare, a simit gustul de a cînta, în elegii i
în ditirambe poetice, i în fanfare melodioase, vitejiile i
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neajunsurile sale, ba chiar i a-i aduce aminte cu dor sau

mîndrie de drgua de acas.

Am pomenit i de acei slbatici ai perioadei glaciare

cari, în lungile lor rgazuri au nscocit arta sculptureî,

sgîriind pe oase, pe petre i pe coarne, profile de dobi-

toace antedilaviane.

Uita-vom acum a zice c, — dup cît se poate bnui,

—

tot o aplecare de acela fel a fcut s se nasc i pictura ?

Dar în cazul de fa, nu din dovezi plastice vom putea

culege o asemenea tiin. Filologia ne vine aci în ajutor

i ne arat c în limba Elenilor, a naiunii celei mai ar-

tiste din antichitate, pictura se chema CwYpa'fta, adic scri-

erea Ypa'fi7., animalelor twv C<îhov.

Acum, dac s'ar scula cine-va i ar zice c aa vor ti

toate acestea, dar c animal nu vrea s zic vîntoare^

i c spturile din peterile Acuitanei, precum i denu-

mirea caracteristic a picturei la Eleni au raport numai
\di fiinele însufleite în genere, i nu, în particular, la luptele

lor, care provin din • instinctul vîntoriei^ atunci ne am
vedea silii s mutm judicata la tribunalul lui Darwin,

carele dupe teoriile sale fiziologice, ne va dovedi c lupta

pentru existen, adic Concurena vital, este unul din

cele dou principii fundamentale ale universului i c ori-

ce fiin pre lume trete i se desvoalt numai i numai
fiind-c a biruit în aceast lupt, adic a fost vîntor i
nu vînat. El va adaoge poate, spre a-i completa teoria,

c vîntorului norocit îi rmîne i dreptul exclusiv de Selec-

iune natural adic de a-i alege'dup al su plac, soie sau

soii (precum se i simte) i c, — scurt i coprinztor —
viaa întreag a universului se rezum în aceste dou
cuvinte : Vîntoare i Amor !

Pornind d'aci, cum s nu ne credem c tot ce e bun,

mîndru i frumos pre lume s'a nscut din avînturî amo-

roase i din porniri vîntoreti ?

lat-ne dar asigurai i despre originea picturei.

Ins spre a nu abuza peste msur de zicala greceasc
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a împratului August : I-s-joe ;îpaS3<o; ! ^) s dm îndat

nval în pictura cu subiecte vîntoretî. Mi s'a urît mie

scriind ; dar ie citind ! ! !

Cînd vine vorba despre vre-una din frumoasele-arte, i
maî cu seam despre pictur, noî,, în lumea modern, ne

^îndim numaîdecît la Italia. Acolo pare c i-a gsit

aceast art i lumina cu care se împac mai bine, i for-

mele în care s resfa maî bucuros, i tiparele dup care

se mldie maî cu înleznire. Nu tiu pentru ce rsunetul

numelor luî Rafael, lui Corregio, lui Tiian, luî Paul Ve-

ronese pare c ajunge la auz cu vibraiunî maî rpezî i
maî sonore decit ale luî Rubens, luî Rembrant, luî Poussin

i ale tuturor pictorilor de la Nord.

Fr înduoial îns, aceasta este o nedreptate a minii

noastre i cei din noi carî iubesc vîntoarea i artele ce

au srbat-o, ar fi ceî d'întî carî s'ar ci i s'ar vindeca

de o aa greit aplecare, cînd ar cugeta c in toat acea

gmad de artiti ilutri, carî au aternut, trei secolî dea

rîndul, toi preiî Italiei cu nemuritoarele lor picturi,

nu s'a gsit mcar unul care s se fi dedat a zugrvi mai

cu plcere scene de vîntoare.

Spre a gsi în Italia picturi vîntoretî de un merit oare

care, în numr maî considerabil, trebue s ne repurtm
în timpii antici, pe cînd se vede c artitii pompeianî i
romani aflau mai mult mulumire de a decora zidurile

cu subiecte reprezentînd luptele oamenilor cu fiarele i cur-

sele ce ei le întindeau.

Printre picturile antice de aceast natur ce s'au pstrat

pîn în timpii moderni, datorim o înduoit ateniune acelora

din sala mormîntal ce s'a descoperit la 1674, acum tocmai

duo sute de ani, într'un mal de pe calea Flaminia, la o

mic distan de Roma i în care se aflau sarcofagele lui

') Sitetonii Vita Octavii Augusti XXV. El spune câ acest împrat

avea obiceiu a zice c este tot-d'a-una mal bine ca omul «s se gr-

beasc încetineU — Festina lente î
—
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Ouintus Nasonius Ambrosius i al femeii sale, Nasonia

Urbica, urmai, dup cum se crede, ai nenorocitului poet

Ovidiu Nasone, carele a murit exilat pe rmurile slbatice

aie Mrii-Negre, fr ca mîna-î, dibace pe coardele lirei

latine, s se fi putut deprinde a încorda arcul sarmatic.

Moris an oblitus patrii, coiitendere discam

Sarmaticos arcu, et trahar arte loci V *)

Un interes înduoit se leag de picturile din mormîntul

Nasonilor'^), findc, pe de o parte ele sunt din cele maî

bune printre puinele rmie ale artei picturale din an-

tichitate i pe de alt parte, fiindc scenele vîntoretî re-

1) Ovidii Pontica I. v. v. 59—50 :

«Uitînd obiceiele patriei, înva- voi s încordez

Arcurile sarmatice i tri-voi dupe chipul locului ?»

Poetul Ovidiu a petrecut anii si de exil i a murit în cetatea Tomi.

pe Marea Neagr, care fr înduoial era la satul Anadolkioi, aproa-

pe de Kiustenge. Vezi A. Papadopiilo Vretos, La Bulgarie ancienne

et moderne. (St. Peterbourg, 1856) p. 119-146 i 186. — S'a fcut
mult dezbatere în trecut despre situaiunea cetii Tomi i despre

mormîntul lui Ovidiu, pe care mai muli ar ii pretins a-1 fi desco-

perit în deosebite locuri ale Ungariei, Podoliei i Rusiei meridionale.

Vezi pentru aceast chestiune, viaa lui Ovidiu, scris de/. Masson

(Amsterdam, 1708) i de Cavalerul Rosmini (Milan, 1821); dizertaiunile

«De Ovidii exsilio et sepulchro» (de Rabner i de Villenaye) în edi-

iunea complect i anotat a operelor poetului, publicat de N. E.

Lemaire, (Paris, 1824) voi. VIII
;
i A. Deville, Essai sur l'exil d'O-

vide. Paris, 1859). — In Demetrii Cantemiri^ «Descriptio Moldavi;e>

(editiunea latin, tip. de Societ. Academ. Romîn., Bucureti, 1872),

sunt cîteva fraze i mai multe note dezvoltate ale ilustrului autor

asupra locului de exil al lui Ovidiu, pe care unii l'au crezut a fi

Akermanul sau Cetatea Alb, alii Chilia, amînduo în Buceagul Ba-

sarabiei. (Cap. Itl, pag. 9. — IV, pag. 19 — 21).

2) Picturile din bolta Nasonilor nu mai exist în fiina ; ele au fost

îns publicate de Beilor^ Le pitture del sepolcro de' Nasoni, disegnate

et incise da Pietro-Sant Bartoli e descrif.te. Roma. 1680. în folio

stamp. XXVI-XXIX. — Vezi i «Oeuvres choisies des peintres de

l'antiquite. Paris, 1846.» stamp. 101—104,
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prezentate în ele ne pun dinaintea ochilor curioase moduri

de \intoare.

Aceste picturi ocupau patru compartimente ptrate pe

tavanul boitei i corespundeau fiecare cu cîte o grup de

dou figuri alegorice, simbolizînd cele patru timpuri ale

anului. Cu primvara se îmbina vîntoarea de cerbi ; cu

vara cea de leî ; cu toamna, cea de pantere i'n fine com-

partimentul iernei era ocupat de o vîntoare de mistrei^).

Cele duo d'întîî, adic vîntoarea de cerbi i de leî,

se petreceau în pduri îngrdite cu zbrele. Un cîne go-

nete un cerb i o ciut, urmrii i de un vîntor pe jos,

carele oprete de zgarda numit copula, pe un al duoilea

copoi. Alt vîntor cu sulia, pîndete animalele la mar-

ginea arcului.

Vîntoriî de leî sunt maî numeroî ; eî au toî paveze

mari rotunde, din dosul crora se ascund, lipiî uniî de

alii. Una din fiare se rpede întrîtat asupra acelor mi-
ctorî preî de metal ; dar cealalt a isbutit a doborî

jos pe un vîntor i-1 strivete sub propriul luî scut, pe

care ea calc cu o feroas mîndrie.

Tot cu paveze i cu poaie, venabtila, sunt înarmaî i
vîntoriî de pantere, carî închid i rostogolesc pe animal

într'un cerc de scuturi late i solide ; dar eî i maî mult

se bizuie, spre a prinde i a ucide fiara, pe o curs în

form de lad ptrat în fundul caria a pus o oglind.

Pantera, turbat de mînie, îî zrete deodat chipul res-

frînt pe faa lucioas a sticleî ; ea st i se mir,

* Ea tresare, decît soul eî Ze-

firul maî rpede; mînia eî pe toate strlucitoarele eî pete se

*) Acest al patrulea compartiment s'a drîmat îndat dupe deschi-

derea bolteî. Desemnul publicat de Bellori este dintr'o alt descope-

rire fcut la K)72 în Roma,^în gradinele Sertoriane, sub muntele

Celius.

Al. Odobeten. — Opere complete, f. 12
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resfir i, gata a înghii în adînca eî gur pe vîntor, ea se

oprete dinaintea chipului ei resfrînt în oglind» ^).

apoi se asvîrl rpede spre dînsul i iat'o prins în cap-

can, unde o ajunge la sigur darda vîntoruluî, care sta

pitit d'asupra oglindeî.

In timpii notri, oglindele slujesc vîntorilor francezi ca

s prind nevinovate ciocîrlii. Dovad c în tot-d'auna i
pretutindeni, oglinda cu mincinoasele-î strluciri, ameete
i pe vesela psric i pe fiara slbatic, i pe naiva

Margareta a luî Faust,

Al! je ris

De me voir si belle en ce miroir !
'-).

i pe btrîna cochet, care, în doru-î plin de parapon^

trncnete verzi i uscate, bun-or ca versuri de acestea :

Plîngî, oglind, plîngi cu mine

!

Nu gsim ce mai ctm !

Cînd m vz acum în tine,

Amînduo ne'ntristm.

1) Claudiani de Rapta Proserpinae, III. v. 262—268 :

remit illa marito

Mobilior Zephyro, totamque virentibus iram

Dispergit maculis, jamjamque hausura profunde

Ore virum, vitreae tardatur imagine formae
;

2) Aceste versuri francege sunt din libretul operei Faust jpus pe

muzic de Gounod ; în drama original a lui Goethe, oglinda Marga-

retei este însemnat numai ca un joc de scen ; apoi i vecina Marta

deteapt cochetria tinerei fete cu aceste cuvinte

:

«Komm du nur oft zu mir, heriiber,

Und leg'den Schmuck hier heimlich an

;

Spazier' ein Stiindchen lang dem Spiegelglas voriiber.

Wir haben unsre Freude dran ;» —

«Vino tu mai des pe la mine încoace

i pune aci pe ascuns podoabele pe tine.

Primbl-te ca o or pe dinaintea oglindei,

i s vezi ce mulumire o sâ avem i dintr'atîta».
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Tu vzuî, vzuî, oglind,

Frumuseea 'mî rsrind,

i cu 'ncetul eclipsînd,

O vezi iari apuind

!

în zadar colori silite,

Frumusei de 'mprumutat;

în zadar sunt îngrijite

Nite flori ce s'au uscat !
i).

Dar ce stm s ne bocim cu baba, în stihuri vrednice

de ale eî «colori silite, frumusei de împrumutat». Dac e

vorba de oglind i de amgirile eî, s ascultm maî bine

cum- ciripete muza «plin de nurî i de dulcea» a clu-

cerului Alecu Vcrescu, luceafr trector din secolul din

urm, pe care s'au grbit a-1 stinge dumanii gloriei ro-

mînetî, chiar în zorile vieeî sale i în primul susur ma^-

tutin al poeziei noastre naionale.

Poate c strofele ce am s transcriu nu vor fi tocmai

la locul lor aci, în fumul de praf de puc cu care eu

tmîiez deocamdat cartea ta, dar în tot cazul, fragetul

<irchaism al acestui ^cîntic de lume» va fi ca o sorbitur

de ap limpede i rcoroas, dup hapul de trudnic i
bbeasc versificaiune ce te fcui s înghii

:

Oglinda cînd i-ar arta Ochii în ea cînd i-i arunci,

întreag frumuseea ta, De tot se 'ntunec atunci,

Atunci i tu ca mine, i de te i arat,

Te-ai închina la tine. Iar nu adevrat.

lî*ar fi mijloc s te priveti D'aceia nu da crezmînt
Asemenea dup cum eti, Oglindei, ce cu sczmînt
i idolatrie îi face înelciune

S nu'l aduci tu ie ! i tot minciuni îi spune,

1) «Cocheta btrin la oglind», poezie pe care a publicat'o, — nu

prea tiO de ce, — Lord Stanley, în eleganta sa carte : «Fleurs de la

Roumanie, recueil de po6sies anciennes et modernes. Hertford (An-

gleterre) 1856>. — Se vede c filoromînul englez n'a voit s uite,

printre florile Romîniei, nici chiar: «Nite flori ce s'au uscat». (Nota

Juî Odob.). Poezia e a lui Cezar Bolliac. (Nota Red.).
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Ci cît eti s tii de vrei, în ei te cat s te vezi

D crezâmînt ochilor meî, întocmai pe cît luminezi

Fiind-c nu te 'neal, i dintr'a lor vedere

Nici fac vre o greeal

;

Vezi cît ai putere !

Crede-i, sracii, cînd îi spun

C numai ie se supun.

i c tu eti din fire

A lor Dumnezeire !
i)

Acum dac lumina oglindel, în nestatornicia reflectelor

sale, ne-a preschimbat privelitile vîntorieî în imagine

amoroase, noî s profitm, fr zbav de învturile luî

Darwin i, din sfera Seleciunii naturale^ s ne înapoiem

iari privirile asupra Concurenei vitale. Aceasta ne va iî

cu atît maî lesne, cu cît al patrulea tabel antic, cel care

reprezenta vîntoarea de mistre, ne face s intrm cu to-

tul în focul aciunii vîntoretî, in media res.

Un vier uriea fuge urmrit de un clre cu dou su-

lie în mînî, de ali patru vîntorî cu poaie i cu sgei,
de cînî, unul liber i altul oprit de sgard ; în faa vîna-

tuluî se prezent doî juni, unul cu arcul încordat, celalt

cu sulia îndreptat spre fiar. Toi alearg, toi strig,

toi sînt aprini de cea maî fieroas turbare ^). De nu s'ar

deosebi, pe supt aceast micare, sobrietatea de linii a

1) Poeziile luî Alecii Vcrescu, fiul banului lenchi i tata luî

lancu Vcrescu, sunt cele maî multe inedite ; abia dac vre o cîte-

va s'au pstrat în memoria vechilor lutari. îns fiiul poetului le adu-

nase i, dac va vrea Dumnezeu, peste puin voi isbuti a le publica.

Viaa acestui poet, perdut, — omorît negreit în exil, — în vre o ce-

tate de peste Dunre, la vîrsta de 32 de ani, e un întreg roman, pe
care am de gînd s'l povestesc cînd voi scoate la lumin poeziile

ce au mai rmas de la dînsul. Nu m tem a zice c pîn acum nici

un poet romîn n'a avut mai mult foc i mai mult graie. Aceste

cualiti rsar scînteietoare, prin limba învechit i une-ori azi chiar

ridiculizat a versurilor sale.

2) Toate cualitile acestei picturi i poate chiar maî mult mi-
care, maî mult foc, se gsesc într'un baso-relief antic din Muzeul

Capitolin, la Roma, (sala împrailor), în care se vede un vier uria
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artelor antice i oare care imperfeciuni de forme care de-

not o epoc de scdere, s'ar putea crede c acest episod

a fost schiat de penelul energic al luî Rubens.

Cci i acest domn al pictorilor flamanzi a zugrvit scene

de vîntorie, în care fiarele slbatice, mistrei, tigri, leî,

ba chiar ipopotamî i crocodili, intr în lupt cu omul.

Sînt îns maî ales scene fioroase, în care geniul seme
al miestrului a dat vîntoriî un caracter cu totul eroic

sau tragic, deteptînd admiraiunea atîtprin spimînttoarea

încierare a lupttorilor, cît i prin energia pozelor, prin

vîrtoia musculaturii lor i prin vioiciunea coloritului ^).

Un fior îi trece prin vine cînd vezi într'un tabel al

luî Rubens, pe un cavaler numid sfîiat de cretet i de

umr, de ctre un leu puternic care i-a srit în cîrc i
s'a stîrcit pe oldul armsarului negru ce se ridic îngro-

zit pe picioarele-î de dindrt. Fiara aurie muc^din um-
rul clreului ; un rcnet groaznic ese din buzele cscate
ale acestuia ; faa 'î e învineit de spaim i de durere

;

ochii îi sînt holbai ; din mîn 'i scap lancea.

Dar aci artistul a trecut peste hotarele vîntoretî ; câcî

ne-a pus supt ochi o dram de cele care, i dac aî
vitejia eroilor, îns înghea îndrzneala simplilor vîntori.

Acestora le place ca cel puin printre primejdii, s se în-

impresurat i atacat de ease vîntori i de trei cînî. Un june, de la

spate, a tras cu arcul într'însul ; ali doi, din care unul poate fi Me-
lea^ru, îî infig lncile lor în elele luî ; o femeie clare — poate chiar

Atalanta, — îl isbete i ea cu sulia ; în fa-î un brbat maî în vîr-

stâ, — Telamon, se crede, — ridic baltagul ca s-1 loveasc în cretet.

Un servitor a czut supt dobitoc, oprind de sgard un copoi ; cei-

lali doi cîni, din care unul molos, salt ca s'l apuce de rît. Acest

Irumos monument poart numirea mistreului din Calidon.

1) Petre Paul Rubens, cel maî mare pictor al coalei flamande»

nscut în Colonia la 1577 i mort la 1640, a produs, printre sutimi

de tabeluri de tot telul, cîteva subiecte de vîntoare, care se afl

azi prin galeriile de la MUnich, Drezda, Marsilia i în cîteva colec-

iuni particulare din Englitera ; apoi sînt de la dînsul o mulim'î de

desemne cu subiecte vîntoretî, chiar i în coleciunea Luvruluî.
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trevaz izbînda lor. Numai în asemenea caz, se poate aplica

cualificaiunea de curat vîntoresc^ unui tabel sau orî-cruî

alt obiect de art. Acolo unde fiara rmîne învingtoare

i vîntorul este sacrificat, se poate zice c artistul a eit

din sfera artelor vîntoretî i opera luî inspir un interes

de groaz care sfîie toat armonia regulelor cinegetice
;

aceia este o not discordant în muzica vîntorieî, o gre-

al de ortografie în gramatica eî.

In secolul nostru, un pictor francez cu talent de frunte,

Horace Vernet, a reînoit în pînzele pe care a zugrvit

vîntorile de leî i de mistrei din Algeria i din Sahara^

emoiunile unor scene în care primejdia situaiunilor joac
un rol de cpetenie ; dar fiind însui el vîntor, s'a ferit

de a comite incoreciunî anti-vîntoreti ca Rubens, i ta-

blourile luî, aa vrednice de admirat, au toate acel caracter

care chezuete în tot d'auna vîntorilor, o superioritate

mgulitoare asupra fiarelor vînate ^).

Un tabel de vîntoare african al luî Horace Vernet e

ca o povestire a vestitului ofier francez Jules Gerard,

carele în unsprezece anî petrecui în Algeria, a împucat
douzeci i cinci de leî i a cîtigat astfel meritata po-

recl de «ucigtorul leilor» 2). Chiar basme d'ar fi cîte po.

vestete vîntorul i cîte zugrvete artistul, tot pare c
te scuturi la ideea c omul se joac aa lesne cu viaa

sa, pentru un simplu gust de vîntor ; dar cînd citeti sau

priveti, mult nu trece i afli sau cel puin ghiceti c

1) Horace Vernet^ nscut la 1789, mort la 1863. Dintre numeroasele

lui tabelurî de tot felul, alegem pe cele de vîntoare : el a expus în

anul 1886, «Vîntoarea în pustiul Sahara din 28 mai 1833» ; la 1839

«Vîntoarea de leî în Metige» ; la 1855, «Vîntoare de muflonî (ber-

beci slbatici) de ctre Marocani» ; «Intorcerea de la vîntoarea de

lei»; «Vîntoarea de Mistrei în Sahara». A mai fcut i numeroase

gravuri reprezentînd subiecte de vîntori europene.

2) Jules Gerard, nscut în 1817, a descris vîntorile sale în dou
volume foarte interesante : «La Chasse au Hon», 1856 i «Le tueur

de Lion ». 1858. Dl. Alfred Poissonnier i Vicomtele Adolf d'Hou-,

detot au scris biografia lui.
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liara cea primejdioas este maî în pericol decît omul, c
ea are s pice învins de al eî prigonitor, i atunci îndat,

încrederea, bucuria, ba chiar i mîndria se deteapt toate

de odat în inima-î, acum linitit i mîngiat. Atunci

zici cu încredinare: «Iat un frumos tabel vîntoresc.»

Aceste consideraiunî pot s-î par a fi idei metafizice

cam confuze, — adic cum am zice, dup un termin in-

ventat i pus la mod de un vesel i spirituos invalid al

vîntorieî, cam filozofie absolut^); — eu îns struiesc a

crede c, i dac nu tiu eu bine s lmuresc aceste idei,

s*ar putea totui stabili în principiu c precum arta vî-

ntoreasc consist numai din reguli care fac pe vîn-
tor s înving pe vînat, i nu vice-versa, tot aa i ope-

rile literarii sau plastice nu se pot cualifîca cu titlul de

cinegetice, decît atunci numai cînd ele prevd neîndu-

ioasa victorie a vîntoruluî, chiar si dac uneori ele ar

^) «Filozofia absolut!» Aceast minunat tiin nou o cunosc

i o preuiesc cîî au petrecut i au rîs în vesela societate a d-luî

lancu R , nepot al rposatului Eliade Rdulescu ; din feluritele

daruri ale unchiului, dînsul a motenit pe acela neao-romînesc de

a ti minunat s pcleasc cu vorba pe cei slabi de îngeri. Dintre

nenumratele anecdote glumee ale nepotului su, Eliad, într'un ar-

ticol din «Biblioteca portativ» (voi. II, Bucureti, 1860, pag. ^53 i
urm.), ne povestete cum el a dat pe bete, într'o zi, pe unul din acei

lîngî, ntîngi i morocnoî de Ardeleni, cari trec uneori dincoaci

de muni în cualitatea de profesori, proaspei scpai din cîte un

gimnaziu unguresc, ludîndu-se c «li a fost succesu de deplean a ab-

.^olvere prelectionile la filozofia, necum i cursurile teologali; ergo

se recomândluiesc c *s batr teologi i filozofi absolui», numai buni,

ca s tîmpeasc cu netiina lor fumurat pe bieii copilai de pe

aci. Cântrind numai dintr'o clip arma filozofului su, pclitorul

nostru, vi de tîrgovitean bun de gur, îl lu la refec i, ludîndu-

se c i dînsul a studiat adine filozofia, mai ales în limba englez, începu

ca prob de tiina i de sistema sa filozofic, s'i toarne, cu o lim.

buic modulat pe intonri de cele maî convigtoare, o vijelie de de-

finiiunî i de formule cam de felul urmtoarei : — «Pentru mine?

domnule filozof, simirea este un fluid individual, care redus la cea

mai simpl expresie, printr'o implusie comunicativ, i fâcînd prin

hipotenuzâ o tangent prin fibrele simitive, strbate prin toate liniile
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atrage un oare care interes de mil sau de admiraiune

asupra vînatuluî persecutat.

Admiînd o asemenea definiiune pentru toate ramurile

de bele-arte care se ocup cu ilustrarea vîntorieî, acum
s trecem în revizuire pe toi acei pictori din diferite coli,

cari se numesc maî special pictori de vîntoare.

Dac Italia i cu dînsa Spania, remîn mute la fanfarele

de chimare ale vîntorilor ^), apoi coalele flamand, olan-

dez, francez, german i englez rspund toate la apel

i fiecare din ele se prezent cu unul sau mai muli ar-

titi însemnai, avînd aceast specialitate. în Flandra gsim
pe Francis Snyders, amicul i conlucrtorul lui Rubens

;

in Olanda pe Filip Wouwerman, pictorul de cai i maî

ales al calului blan ; în Frana, pe Frangois Despor-

tes i pe J. B. Oudry, cari au fost pictorii oficiali ai

vîntorilor date de regii Ludovic al XlV-lea i al XV-lea;

paralele ce se unesc din natura lor într'un punt, i prin simibilita-

te produc toate senzaiunile, toate simimintele sentimentalismului

celor cinci simiri ce simualmente funciona prin cele cinci simuri

i cad toate în sinteza perpendicularei spre a se manifesta spiritului

uman printr'o fosforescen supranatural a intelectului simitori.

Dup un val-vîrtej de felul acesta, bietul ungurean, zpcit i uluit,

rmase îns bine încredinat «cum c onoratul i mritul domn lancu

este aprieat a fire cu mult mai profund i mai absolut filozof decît

dînsul, de bun sam c înc tiuse mintena a subtternere i a res-

picare certe materie filozofice tare înclcite, întru a crora esenie

perceperea inteligheneî sale nece-cum nu potuse bene a resbatere»,

— Judicai acum d-voastre, onorai cititori, care din doui era maî

tare în «filozofie absolut !»

^) Zicînd acestea nu voim a înelege c niciodat, nici un pictor

italian saiî spaniol n'a reprezentat în vre-un tabel al su, scene de

vîntore. O asemenea aseriune ar fi foarte lesne de rsturnat. Zicem

numai c nici Italia, nici Spania n'au avut vre un pictor ilustru care

s se fi dat într'un mod cu totul special la pictura vîntorilor.

Nu se poate numi «pictor de vîntorî» boloniezul Domenico Zam-

-pieri, ce 'î zic i Domitiichino, (1681 — 1641), fiind-c într'o zi a avut

>graioasa inspiraiune care a produs frumosul tabel, de un aspect cu

totul antic, ce se numete «Vîntoarea Dianei» i care se vede în

galeria Borghese din Roma. La marginea unui crîng i pe malul



în Germania, pe J. Elias Ridinger, portretarul vînatuluî

înjunghiat de prinioriî i de grofii nemeti din secolul

din urm ; în Englitera, triete înc Sir Edwin Henry
Landseer, carele a înfipt cu penelul pe pînz, cele maî

frumoase i mai originale tipuri de cînî englezeti i a

poetizat moartea tragic a cerbilor mrei din poienile îno-

rate i din btriile fantastice ale Scoiei.

VIII.

în acest ir de artiti, care se destinde peste un spaiu

de trei sute de anî, avem ca i o istorie întreag a pic-

tureî vîntoretî, a deosebitelor faze prin care ea a trecut

;

se pare c destinele au voit ca, în timpii moderni, aceast

ramur a artei, bogat i variat în identitatea eî carac-

uneî ape, în care se scald i se joac dou fragede zîne, eapte
nimfe pduree se întrec cu sgeile care de care s nimereasc

maî bine o porumbi, pus drept el pe vîrful unei prjini. Diana

st în fund, la mijlocul pînzeî, i le art preurile luptei, care sunt

un arc de aur i o faretr de purpur. Din dosu-i, alte nimfe privesc

curioase ; una pe malul apei, se descal ; alta oprete în loc ogarii.

în deprtare se vd mai multe figuri luptîndu-se, Funînd din bucium,

alergînd i purtînd, atîrnat de bîrn, o cprioar ucis. La o parte

se zresc capetele a doi pstori, pitii în tufi ca s asiste nevzui
la jocul zeiilor. Opera Dominichinului e plini de graie, de frge-

zime, de micare.

Nu se poate iar numi «pictor de vîntoare» nici spaniolul Don
JMego Velasquez (1599 — 1660) «pintor de camera», mareal i amic

al regelui Filip IV, fiindc în peizagiul numit «O vedere la Prado»,

din Museo de Rey de la Madrid, a zugrvit cu penelul su energic

i realist o înciertur înfuriat de oameni, de cai si de cîni, vînînd

mistreul; nici fiindc într'un tabel din galeria naional din Londra,

unde figureaz regele clare cu toat curtea sa, a schiat asemeni o

vîntoare de vieri ; nicî fiindc în mai multe alte portrete ale lui

Filip IV sau ale infantului Don Carlos Baltazar, i-a prezentat în

costum de vîntoare, cu arme în mîn i cu cîni în preajma lor.

Acestea sunt flori gingae, rsrite ici i colea, pe cimpul npustit

Sn Spania i în Italia al artelor vînâtoreti ; dar cu o floare nu se face

primvara, nici cu un tabel sau dou, o coal de pictur.
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teristic, s încoleasc pe rînd i s poarte rod treptat

în fiecare din rile culte ale nordului Europei, fr ca

într'însa s se iveasc vre-un interval de amorire. Ca ra-

mura aurit a zeiei de sub pmînt, abia un penel con-

sacrat Dianei începea a ovi în mina artistului îmbtrînit,

i altul rsare subt o clim vecin, ca s întrein tot vie,

admiraiunea pentru estetica vîntoreasc

;

Primo avulso non deficit alter

Aureus, et simili frondescit virga metallo. i)

Dup ce, în timp de maî muli secolî, vîntoria n'a avut

ali interprei plastici decît pe migloiî miniaturitî, cari

înluminau cu poleiele i cu vpsele cleioase, mulimea de

manuscripte, dup care castelanii secolului de mijloc în-

vau, prin citire i prin exemple zugrvite, regulele în-

semnate în cri vestite pe acele vremuri, precum «De arte

venandi cum avibtis»^ scris de împratul Germaniei Frie-

deric al Il-lea, «Le livre dit roy Modiis et de la royne Racio».

«El libro de la Monteria qtte mando escriver el rey Don
Alonso de Castilia y Leon», «Les dediiitz de la chasse des

hestes sauvaiges» de Gaston Phoebus, pe care nu l'aî trecut

nici tu cu vederea, i înc altele -), care au constituit mult

1

)

Virgilii JEneid. VI v. 143 — 144 :

«Rupînd una, nu lipsea alta

tot de aur, i ramura înfrunzea de acela metal!».

2) Cartea împratului Frederic al Il-lea, fiiul luî Frederic Barbroi
(1191 — 1250), a fost maî întîî tiprit la 1596 de Velser (Augusta

Vindelicorum, adic Augsburg). I voi. în 8°, i maî complect de Jos.

Gott. Schneider, la Lipsea, 1788 — 89, 2 voi. în 4. — «Le livre du

roy Modus (et de la royne Racio),» tiprit maî întîî în Chamber}^, la

1486, în fol. got., a fost reprodus, cu o prefa de D-1 Elzear Blaze.

Paris, 1839 în 8^, cu 60 stampe. Am menionat maî sus opera lui

«Gaston Phoebus», comite de Foix. Cartea spaniol «Libro de la Mon-
teria», scris dupe ordinele regelui Alfons al IX-lea, învingtorul

Maurilor la btlia del Salado, a fost tiprit de Gonz. Argote de

Molina, la Sevilia, 1582, in fol, — Voi mai adaoge la aceast list

de bibliografie archeologic a vîntoriei înc dou cri curioase i



timp toat literatura i toat arta vîntorilor, apoi tocmai

în secolul al XlV-lea, artiti adevrai începur a se ins-

pira din subiecte vîntoretî.

Am spus în ce mod, mistic sau dramatic, Albert Dllrer

i P. Rubens au conceput asemenea subiecte. Eî au fost

fr înduoial brbai de geniu, dar nu se pot numi curat

pictori de vîntoart. Altora, mai puini geniali, dar nu mai

fr talent, li se cuvine un titlu aa special.

Sunt aceia chiar despre cari am zis adineauri c, în

rstimpul de trei secolî, din al XlV-lea i pîn acum, i-au

trecut din mîn în mîn fitilul învpiat al operilor de

art cinegetic,

Et, quasi cursores, vitai lampada tradunt i)

In fruntea lor timpul a pus pe flamandul Francis Sny-

ders -), cel care a lucrat alturi cu marele Rubens i a

împrit cu dînsul meritul multor picturi în care Rubens
fcea figurele ornenetî, iar Snyders animalele, fr ca

acestea s dea de ruine productele eite din mina fai-

una, fiindc este opera unul rege al Francieî i vîntor vestit, «La
chasse royale par Charles IX, roi de France». Paris. 1625, in 8^, cu

stampe
;
i alta, fiindc ne descrie vîntorile cu oimii, nu numaî în

occident, dar i la Grecii bizantini i la Turci: «Falkneklee, beste-

hend în drey ungednikcten Werken uber die Falknerei^: I. Das Fal-

kenbuch (turkisch). — 2. Ispaxoao'f îov, das ist die Habischtslehre. —
3. Kaisers Maximilians Handschrift tiber die Falknerey . . . aus dem
tttrkischen und giechischen verdeutscht und herausgegeben von Ham-
mer-PurgstalU. Wien. 1840, in S'^, cu stampe.

*) Lucretii De renim natura, U. v. 79 : i ca alergtorii, îi trec

fdcla vieeî». Aceast vestit i frumoas imagine o prezentase mai

nainte Platon, leg. VI : ^xadâTrsp Xa{j.7:â§a tov piov TrapaSiSovra?

r/XoK; SQ aXX(ov„

) Francis Snyders (1579-1649) a fost pictor al regelui Spaniei Filip

UI i al archiducelui Albert din rile-de-jos. El a fcut tabeluri de

vîntoare, animale i nature moarte; cele mai principale sunt în ga-

leriile Belvedere din Viena, Luvru din Paris, Ermitagiu din St. Pe-

tersburg, din Bruxela, Anvers, Amsterdam, Haga, Munich, Dresda i
Florena. Vîntorile lui de mistrei sunt cele mai faimoase.
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moului miestru. Viaa care ferbe în oamenii luî Rubens

mic cu aceiai vigoare i pe fiarele luî Snyders. Ochii

lor scînteiaz, nrile lor rsufl, flcile lor spumeg, botul

lor cscat e jilav de sînge, i cînd artistul ne arat cînî

întrîtaî dînd nval asupra unui mistre, rupîndu-î sca-

lele, mucîndu-1 de urechi, lsînd pe unii dintr'îniî spin-

tecai la pmînt, pare c se i aude rsunetul ltrtureî

lor, chillitul lor de bucurie sau de durere, grohitul

fiarei i sunetul cornului de vîntoare. Maî bine decît aa
nu se poate reproduce cu pensula, impresiunea ce resimte

cîmpeanul care trecînd prin pdure, vede de o dat stre-

curîndu-se pe lîng dînsul un dobitoc mare i negru, cu

haita lui de duli, urlînd în urm'î cu turbare.

Aci se poate mai cu seam pricepe deosebirea ce exist

între Snyders, pictor din coala flamand, i artitii din

coala olandez, cari au tratat asemenea subiecte. FiUp

Wouverman ^), spre exerrtplu, în loc de a ne duce chiar pe

scena dramelor vîntoretî, ne preumbl numai în preajma

lor, artîndu-ne, cînd pregtirile de vîntoare în curtea

castelului seniorial, cînd popasul în raritea pdurii, cînd

vesela întoarcere a vîntorilor isbînditori. El foarte rar ne

face s fim fa chiar la întîmplrile luptei ; acelea pentru

noi rmîn afundate în zarea aburoas a peizagiului. Din

contra, Snyders ne mîn mereu pe cîmpul de btaie, în

mijlocul vîntoriî, în sînul codrilor. Cerbul i cînii sunt

actorii de cpetenie ai tabelului su ; minutul ce-i place

mai mult a alege este acela cînd animalul, zdrit de haita

primenit, îi iea inima în dini i se apr cu desperare

sau sare d'asupra cînilor sîngerai, pe cari i-a spintecat cu

^) Filip WoHwerrnan, nscut în Harlem (1620-1668), a fâcat un nu-

mr considerabil de tabelurî de dimensiuni în genere mici, în care

figureaz pretutindeni cai, i neaprat un cal alb. Maî toate galeriile

publice ale Europei i muli particulari posed tabelurî de ale luî,

care se vînd acum,— cînd se gsesc, — pe pre de 10 pîn la 40 miî

franci unul. Tabelurile fal atribuite luî Wouverman sunt înc i
maî numeroase.
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coarnele sale. Acela e i momentul cel maî dramatic, cel

maî interesant al vîntorii ; netiind înc bine cum are s se

aleag urma, privitorul îî închipuete c dobitocul, sprin-

ten, uor, pe care-1 împodobesc chiar armele sale, va isbuti

poate s scape i de dinii aprigi aî dulilor i de jun-

ghierul vîntorului care se apropie.

Wouverman a fost cel d'întîî pictor care a tiut s scoat

la iveal graia clrieî i carele, reprezentînd maî adesea

scene cu nobili de la ar, cu cavaleri galani, cu vîntorî,

a fcut ca în pînzele sale calul s fie în tot dauna figura

de cpetenie ; în mulimea cea mare de produciunî ale

lui, nu se gsete o singur pictur în care s nu se z-
reasc mcar un old de cal, iar mai cu deosebire un cal

blan. Aa de mult i-a plcut a da cailor rolul principal,

încît chiar i în vîntorile sale, pictorul miestru, temîn-

du-se a rschira interesul, mai nici odat nu s'a ispitit

a înfia cerbul în lupta sa disperat cu cîniî, precum au

fcut Snyders, Oudry i chiar marele Rubens ; el a îneles

c atunci cînd cerbul în fuga sa minunat, se avînt ca

în sbor, d'asupra rovinilor, sau ese din crîng i se ivete

un minut prin cîmpie, cu capul uor plecat pe umeri, cu

trupul ui i elegant, cu prul plvi, încînttor de graie i de

iueal, a îneles c ar fi peste putin ca atunci toi ochii

s nu se inteasc asupr-i i ca el s nu soarb la sine

tot interesul privelitei. De aceia Wouwerman maî adesea

las a se bnui vîntoarea, sau o schieaz în deprtare,

chimînd vederea spectatorilor asupra pregtirilor i urm-
rilor acestei plceri ; el îî poftete s asiste la Plecare^ la

Butur^ la Popas, sau la acea vesel gustare ce se chiam
întoarcerea de la vînat. Vîntorii, aci înghit un pahar maî

nainte de a se porni, aci se odihnesc pe iearb verde, cu

caiî ling dîniî, aci iar sosesc voioi, sunînd fanfarele lor

de izbînd. Damele, graios plecate pe elele lor de catifea

neagr, se uit cum oimii se rped în aer pe psrelele

spimîntate ; una din ele s'a deprtat în taîn spre pdure
i dup dînsa alearg, în fuga calului su alb, un galant
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cavaler, ducîndu-î vlul pe care ea 1-a uitat atîrnat de

craca unui copac ; tocmai în fund, pe marginea pdurii,

se zresc, prin ceaa umedei Olande, cîniî urmrind un

cerb abia profilat.

Pictorul din Harlem, ca odinioar francezul Jean Gou-

jon, sculptorul Dianeî de Poitiers, a privit vîntoarea, nu

ca Snyders, pasionatul iubitor al slbaticei naturi, ci o-

glindit prin razele maî line ale unui prism de elegant

curtenie.

Tot astfel învturile mîndruluî amic al luî Rubens, tre-

cînd peste o generaiune în mintea unui alt pictor de vî-

ntoare, francezului Frangois Desportes^), au luat i aci un

caracter maî puin slbatic, maî potolit. Pornirile impe-

tuoase ale luî Snyders se preschimbar în micare, sub

penelul luî Desportes ; furia ce întipri acela în chipurile

de animale se prefcu, la acesta, într'o vioiciune tot aa
de veridic, dar maî puin întrîtat. Ce era foc i zor

pe pînzele maiestruluî flamand, deveni graie 'natural i
vioaie pe ale discipoluluî francez. Snyders zugrvise, al-

turî cu amicul su Rubens, vîntorî la care se cerea o ini-

m de viteaz. Desportes reprezenta petrecerile vîntoretî

ale curiî i ale domnilor ce o înconjurau. Cu toate aces-

tea, în tabelurile luî, caracterul vîntoresc este cu mult maî

bine marcat decît în ale lui Wouwerman ; el nu se sfiete

a umple un cadru întreg cu chipul sbîrlit al unuî lup, ap-
rîndu-se crîncen în contra uneî întrege droaie de cînî,

carî îl înha de gît, de urechî, de coam, de pulpe, de

pre unde-1 pot apuca. Botu-î rînjit le arat colî amenin-

r.torî i limba, de goan mult, îî iese uscat din gîtlej.

1) Ft-anfois Desportes (1661 — 1742) pictor francez, colar al fla-

mandului Nicasius, carele învase pictura de la Snyders. Tabelurile

luî de vîntoare, portrete i animale, sunt destul de numeroase (23)

în galeria Luvruluî ; apoi se mai gsesc i în muzeele de la Lyon,

•Grenoble, Rouen, Valenciennes, Nancy. Vezi Clement de Bis. «Les

musees de Province». — Maî multe castelurî regale au iost decorate,

în parte, de Desportes : Fontainebleau, Versailles, Trianon etc.
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Negreit, amice, c pe cînd te aflai colar în Paris, veî

fi rtcit uneori duminica, — cînJ ploua afar sau maî

ales cînd vîntul fluiera în pung — prin lungile sli ale

Luvruluî, cptuite cu tabelurî din coala francez. Nu se

poate atunci ca tu, avînd fr înduoial de copil instin-

ctul vîntorieî, s nu te fi oprit cîte o dat dinaintea vre-

unei pînze pe care se vd frumoi cînî de vîntoare, pre-

pelicarî, copoi i alte soiuri, stînd cu îngrijare prin bl-
rii, un stol de potîrnichî, sau sciiUnd rpede o preche
•de fazani cu penele aurii. Acela a fost un Desportes,

dac nu cumva va fi fost o oper a lui Oudry, cci amîn-

douî aceti pictori i-au împrit, în lunga lor via, fa-

voarele curii Francieî, zugrvind toate vîntorile regale

i portretînd pe rînd toi cînii ceî maî alei din haitele de

la Rambouillet i de la Compiegne. Se zice c Ludovic

al XVlea, ba i strmoul sau marele Ludovic al XIV lea,

se veseleau foarte cînd li se aduceau acele portrete i le

plcea s recunoasc i s-i aduc aminte numele fie-c-

Tuia din cînii lor de vîntoare : — «Acestea sunt Bonne,

Nonne i Ponne!» — va fi zis cu gravitate Ludovic cel

-mare, vzînd cele trei cele negre i albe, zugrvite de

Desportes. — «Acetia sunt Mitte i Turlu !» — va fi strigat

rîzînd Ludovic mtilt-iubitul^ recunoscînd copoii si, por-

tretai de Oudry.

J. B. Oudry ^), care lu hotrîrea de a deveni pictor de

vîntoare, din momentul cînd într'o zi profesorul lui îi

zise, vzînd cum schiase un cîne: — «Tu n'ai s fii alt

ceva decît un zugrav de cîni!», — Oudry, care a ilustrat

cu aa mult spirit i talent fabulele lui Lafontaine, Oudry
fu contimporanul sau oare-cum urmaul lui Desportes. Nu
€ste tocmai lesne a deosebi unul de altul, pe aceti doui

artiti ; modul de a vîna i întîmplrile vîntorii, fiind pe

*) Jean Baptiste Ouâry (1686—1766), colar al luî Largillieres, a

gravat însui multe desemne. Tabelurile4ul sunt la Luvru precum

i în muzeele din Dijon, Toulouse, Montpellier, Nantes, Rouen, Caen
ctc. Vezi C/^m. de Ris. Les mus6es de Province.
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timpul lor, maî tot mereu acelea, subiectele lor de tabe-

lurî se repeesc neîncetat ; apoi amîndouî fusele maî la

aceiai coal, adic învase de la elevi aî miestrilor fla-

manzi. Cu toate acestea, observîndu-î bine, se vd i deo-

sebiri în spiritul lor. Desportes are un talent lesnicios i
îmbielugat ; el vede, pricepe i imit natura maî mult cu

o graie naiv decît cu tiin i precugetare. Din contra^

Oudry este cu mult maî priceput, maî dibaci în mete-
ugurile artei ; el tie s împart maî bine lumina, s
întocmeasc maî frumos o grup ; el este într'un cuvînt

maî academic ; dar prin aceasta chiar, inspiraiunile-î sunt

mai puin vioaie i coloritu-î maî ofilit decît ale luî Des-

portes. Pentru dînsul natura e dominat de art ; tigrul,

sub pinsula luî, se domesticete ; dar cerbul îi pstreaz
toat a luî elegan, cprioara toat gingia ei i în ge-

nere, el tie s aleag minunat privelitî plcute pentru a

grupa într'însele scene de vîntoare.

Amîndouî acetî pictorî au trit foarte btrînî i se poate

zice c eî au fost analitiî plasticî aî vîntorilor din secolul

de mrire al regalitii franceze. Pe atuncî plcerile cine-

getice ale regilor costau Sttu milioane pe fiecare an

;

slujitorii vîntorieî, mari i micî, formau o întreag armat

;

cînii erau crescui i hrnii cu miile
;
pdurile erau pzite

cu îngrijire ca s fie mereu pline de cerbi, de cprioare^

de lupi i de mistrei. Toate acestea se fceau cu lux, cu

pomp, cu o solemn maiestate. Aa se cdea marelui

Rege!

îneleptul Lafontaine, pentru care Oudry a lucrat minu-

nate gravuri, povestind despre brotcelul care

atît s'a umflat

încît a crpat,

a zis, sfîrind aceast jalnic dar nefolositoare istorie:

Le monde este plein de gens qui ne -sont pas plus sages.

Tout bourgeois veut batir comme Ies grands seigneurs

;
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Tout petit prince a des ambassadeurs
;

Tout marquis veut avoir des pages i).

Potrivit cu aceast slbiciune a omenirii, prinioriî i
margrafiî nemeti, cei despre cari fr înduoial fabulistul

zice c se umflau cît puteau ca s aib ambasadori i
pagi, voir s in i ei haite luxoase de vîntoare, ba i
un pictor ca s-î ilustreze, ca Desportes i Oudry pe regii

de la Versalia.

Acesta se întîmpl s fie un om plin de talent în nai-

vitatea luî, precum se gsesc adesea oameni printre nemi,

lohan Elias Ridinger -), nscut la Ulm, printre vabi, lucr

neobosit, mai mult de o jumtate de secol, cînd cu pensula

pictorului, cînd cu plumbul desemnatorului, cînd cu dltia

gravorului, ca s reprezente cerbii vînai de nobilii lui

patroni i animale slbatice de prin menagerii, i ilustraiuni

la fabule copilreti compuse de dînsul, i figuri de clrie

1) Lafontaine: «La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le

boeuf» :

«Lumea este plin de oameni cari sînt tot aa de nebuni.

Fiete negustora vrea s cldeasc ca boierii cei mari

;

Fiete prinior are ambasadori,

Fiete marchiz vrea s aib pagi».

D-1 G. Sion a localizat aceast fabul în «101 fabule», Bucureti,

1869, pag. 108, «Broscoiul i boub.

2) lohan Elias Ridinger, (1695—1767). Pe lîng tablourile luî cu

ulei care sint în genere mici, el a fcut multe desemne ; apoi a

mai publicat în Augsburg i o mare ctime de albumurî i de foi

gravate, printre care vom însemna ca mai remarcabile, pe cele ur-

mtoare : (Cine n'a vzut, «lr ca s tie poate, d'ale luî Ridinger ?)

«Parfaite et exacte repr^sentation des divertissements des grands

seigneurs^. 36 stamp. 1729. — «Repr^sentation des plus remarquables

cerfs et autres animaux destines a etre chass6s par Ies grands seig-

neors». 101 stamp. 1768. «Abbildung der jagtbahrem Thieren», 90

tâmp. 1740. — «Entwurf einiger Thiere», 90 stamp. 1740. — Fables

morales tirees du royaume des animaux>, 16 stamp. 1744.—L'art de

monter â chevab, 22 stamp. 1722.—cChasseurs au tir et au voi.». 11

stamp. — Cele mai bune tablouri ale luî Ridinger sînt la Londra, St.

Petersburg, Lipsea i Augsburg.

Al. Odobeacu. — Opere complete. I. 13
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i de vîntoare cu cîniî i cu oimii. Cltorind din loc în

loc, el fcea pretutindeni chipul animalelor ce întîlnea,

însemnînd cu scrupulozitate provenina lor ; astfel, nu uit

chiar a scrie pe portretul unei babie guate : «Am îm-

pucat aceast pasre pe Dunre, între Peterwardin i Bel-

grad». P'aci Ridinger era s vie i pîn la noî!

Dar la nimic el nu fu maî meter decît la reprezentarea

vîntorilor de cerbi, pe care le-a înfiat cu o art admi-

rabil în toate peripeiile lor variate. A trebuit ca în se-

colul nostru s apar pictorul englez Landseer ^), cu m-
reele sale figuri de cerbi, dominînd prinr'o nespus putere

dramatic peizagele neguroase ale munilor Scoiei, pentru

ca tabelurile i gravurele în care Ridinger a scris epopea

cerbului; s aib rivali vrednici de dînsele.

Dar Ridinger subt a crui mîn de meter natura sl-

batic a fiarelor s'a destinuit într'un chip aa de mre,
a fost totdeodat i artistul carele, cu o deplin naivi-

tate, a fcut, cum am zice, i catagrafia de rposare a

vînaturilor senioriale din continentul Europei ; numai în

stampele i albumurile luî, se maî vd înc astzi tipurile

i costumele acestor slujitori, pucai, hitaî, oimarî, cari

compuneau personalul vîntorilor din secolul trecut. Cînd

rsfoiete cineva acele pagine, pe care stau figurai numai
oameni în livrele galonate i cu peruci pudrate, trubacî

gitnaî cu cornul de vîntoare încolcit supt umere i
psrarî înzorzonai cu oimul pe mîn, pare c i aude

fanfarele cîntate pe ton piigiat de chorul vîntorilor

din oratoriul btrînuluî Haydn.

In timpul de acum, cu tot talentul artistului ce le-a

gravat, acele imagine, a cror vreme a trecut, ne aduc

aminte pe faimosul marchiz al luî Beranger carele, în se-

1) Sir Edwin Landseer e nscut în Londra la 1803. Pictor însem-

nat i favorit al Englitereî, el a fost numit asociat al Academiei la

1830 i nobilit la 1860. Tablourile luî de vîntoare i de cînî, precum
i portretele, i-au creat o reputaiune meritat în toat lumea.
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colul nostru egalitar, viseaz scutiri i drepturi ce au fost

de mult spulberate de suflarea limpezitoare a timpului.

Vivons doc en repos

Mais l'on m'ose parler d'impots !

A l'Etat pour son bien

Un gentilhomme ne doit rien !

Vous, pages et varlets,

Guerre aux vilains et rossez-les

Et toi, peuple animal,

Porte encore le bat feodal.

Seuls nous chasserons

Et tous vos tendrons

Subiront l'honneur

Du droit du seigneur.

Chapeau bas ! Chapeau bas

!

Gloire au marquis de Carabas !
i)

Dac în aceste pagine învlmate, am fcut o parte aa
de însemnat btrînuluî Ridinger, pe care în cele mai multe

i) Chansons de Beranger^ «Le marquis de Carabas» :

S trim dar în pace

Dar ce ! vine s'mî cear mie biruri ?

Aflai c pentru averea sa

CJn nobil nu datorete nimic Statului.

Voî, poslunicî i scutelnicî,

Batei pe mojici i-i prpdii

!

Iar tu, popor dobitoc,

Vin de te pleac sub jugul boieresc.

Numai noi vom avea dreptul a vîna,

Iar toate codanele voastre

Vor avea mare onoare

A ne plti dreptul (fecioriei datorit) stpînuluî.

Jos cciula ! jos cciula !

Facei cinste marchizului de Carabas!
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cataloage de muzee i pinacotece îl trec în tcere, cauza

a fost c am gsit în capul biografiei luî, scris de neobo-

situl istoric al pictorilor din toate coalele, de Charles Blanc ^)

cîteva cuvinte care, — cu gîndul la tine, — mi l'au sem-

nalat într'un mod cu totul particular.

Dar maî nainte de a copia dup Charles Blanc, s nu

uit a mrturisi un pcat în care am picat, zu, numai din

dorina ce m'a ptruns ca s m supun în sfîrit i eu

preioasei i puin urmatei povee a lui Oraiu :

Semper ad eventum festina -).

Stil frate, c'aii ajuns bieii s te dea de primejdie în

ar la noî ! Nu poi s maî scrii un rînd, fr ca s te

descoas i s-i ia socoteal c adic, de unde ai furat

cutare idee i c de unde ai tradus cutare pasagiu ? Ce
plcere maî poate gusta atunci un biet romîn, care i-ar

fi pus binior numele su pe o carte sau pe o cuvîntare,

rumegate de altul i scrise în vre-o limb strin, scrieri

pe care el, mintosul, le-ar fi scos frumuel pe romînete,

curate i luminate i numai bune de deochi, ca apa ne-

început ?

S'au deprins s stea mereu la pînd, drcoii, ca i cînd

alt treab n'ar mai avea ; caut, miros, se furieaz prin

cri i dibuiesc, mai ru decît copoiul cînd adurmec
dîra fiarei prin rîn, i bine n'apuci s te bucuri de

vre-o nevinovat haiducie ce te-aî ispitit a face prin codrii

literaturei, cînd fr veste, te i pomeneti dovedit. Atunci

se fac Dunre de mînie, dumnealor, pare c i-ai fi jfuit

chiar pe dîniî, de averea lor.

La noi în ar îns, a dat Dumnezeu c n'avem lege

care s ne popreasc de a vîna pe moia altuia, i pîn
acum nu s'a întîmplat ca vre-un proprietar s fac pre-

1) Charles Blanc, «Histoire des peintres de toutes Ies Ecoles» ;
—

oper care se public acum de vre-o 25 de anî i care a ajuns a

avea peste 580 de fascicule.

2) Horatii «Ars poetica», v. 148 : «Mereu grbete ctre sfîrit» !
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teniune c 1-aî despuiat de vînatul su. Dar neamul scrii-

torilor, — totdeauna i pretutindeni marargos, — nu nu-

mai c-î apra mori toate ale sale, dar înc duce i
o;rija autorilor de peste eapte ri i eapte mri. îndat

ce te-a clcat focul ca s te dovedeasc vre-un colat din

coala nou c aî fcut, în carte-î, oare-care împrumuturi

tinuite, adic, cum am zice, vre-o ciupeal, fericirea luî

e s te scoat în vileag. Se grbete, pgînul, a da sfoar

in ar c te-a prins cu mîna 'n sac ; te aterne prin ga-

zete, cu frazele originale ale hoului de pguba de gît

;

te batjocorete cum îi vine la gur i la pan ;
te pune

în rînd cu pungaii, cu controbonziî, cu calpuzanii . . . .

Vai de lume

!

Vz c tu, iretule, te-ai ferit de asemenea neajunsuri

i judicînd dupe vorba romînuluî, c «paza bun întrece

primejdia rea», ai înirat o list de toi autorii cinegetici

pe cari i-ai consultat pentru Manualul tu. Ia s vedem
i eu dac se va gsi vre-unul destul de priceput ca s
ghiceasc cum c am tradus de pe Charles Blanc, rîndurî

întregi din vieele luî Snyders, Wouwerman, Desportes i
Oudry ? Cit despre Ridinger, iat m dau singur prins i
încep a traduce de unde-i spusei

:

Dac eti vîntor, trebuie s cunoti pe Ridinger, cci
toi vîntorii-1 cunosc, prea puin în adevr prin pînzele

sale ce sunt rare, dar foarte mult prin numeroasele stampe

ce s*au gravat de la dînsul sau pe care le-a gravat însui

el, de pre desemnele sale. Numai de le vei vedea, acele

s:ravurî, te apuc gustul vîntorieî ; cci într'însele se simte

miresmele rcoroase ale codrilor i, ca s zic aa, abureala

ptrunztoare a fiearelor slbatice. Toate cunotinele vî-

ntorului stau coprinse în opera numeroas i variat a

lui Ridinger. ...»

Negreit c tu, ca i mine, vei fi vzut adesea în trea-

ct gravuri de ale luî Ridinger, precum aî vzut la Luvru,

tabeluri vintoretî de Oudry i de Desportes, ba chiar

de Wouwerman i de Snyders, precum înc nu este prin
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putin ca s nu fi vzut i s nu fi admirat cerbi i cînî

zugfrvitî de Landseer. Acest artist eminent, rsfat acum

de o jumtate de secol, de toat acea spum a societii

britanice care poart numele de Highlife^ a avut meritul

de a însinui gustul frumoaselor arte printre petrecerile

sportului englez i a creat astfel o întreag coal de

artiti contimporani, ce s'ar putea nnvni faionabilî i printre

cari s'a deosebit maî cu seam, pe continent, francezul

Alfred Detreux, pictorul elegant al cavalcadelor i al ' vî-

ntorilor du beau-monde parisian.

în urma acestora, furnic astzi prin capitalele Europei

apusene, o gloat de zugravi, cari pe toat zioa, atern

pe pînz i pe carton, sau chipuri diafane de caî de aler-

gtoare, race-horse^ i de jokey pestrii, expui la vederea

amatorilor pe înverzitul turf, unde eî se întrec la steeple-

chase, sau portretele de duli, de cînî i de cei din toate

acele felurite rase, cu care Englezii i imitatorii lor petrec

sau se serv spre a goni i a prinde tot soiul de vînat,

începînd de la mîndrul foxhotind, care s'aine nemiluit pe

urma fiearelor din codru, pîn la ciuful de pinch^ care

sucete gîtul chicanilor, i de la vîrtosul bulldog cu botul

cîrn i turtit, pîn la delicatul king-Charles cu prul flo-

cos i moale ca mtasea.

. Dar vîntoarea, privit din punctul de vedere artistic

al pasionailor sportmen, îî are azî literatura eî, precum

ÎI are i artele sale. A repeta nume de autori coprinî

în lista întocmit de tine, dac m'a încerca s fac o ana-

liz critic, demn de a figura în gazeta numit Sporting

Magazinerul apoî vicomitele Adolf d'Houdetot i domnul

Elzear Blaze ^) au luat de mult asemenea sarcine, pe care

tiî bine cu cît tiin, talent i spirit le-au îndeplinit.

D'a fi maî vîntor, sau dac noî toî am avea materie i

1) Vicomte Adolphe d*Houdetot. «Chasses exceptionelles». Paris. 1849

— Elzear Blaze. «Le chasseur conteur ou Chronique de la Chasse,

contenânt des histoires, des contes, des anecdotes, depuisCharlemagne

jusqu'â nos jours». Paris. 1840.
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mijloace, mai bine ar fi s facem, pentru ara noastr un

album sau un keapsake luxuos ca acela pe care o com-

panie de nemei maghiari, avînd în fruntea lor pe comi-

tele Em. Andrasy, omul politic de astzi, l'au publicat,

sunt acum cîî-va ani, sub titlul : «Vîntoarea i Sportul

în Ungaria» ^).

IX

Dar la ce s ne suim aa de sus cu zdrniciile? La

ce s clcm orbete pragul seme al trufaelor palate,

unde o s ne întîlnim poate numai cu neajunsuri i cu

umiline ? Nu suntem noi oare strnepoi ai poetului ca-

rele a pus mai presus de toate, auream inediocritatem ^),

viaa simpl, modest i fericit, pe care tot omul i-o

poate dobîndi, cînd tie s-i mrgineasc trebuinele i
plcerile dup a sa putin ?

Nu am învat noi minte din zisele vechiului nostru

letopisee cînd el ne vorbete despre denatele pofte i
rîvnirî ale Domnilor celor lacomi i necumptai? «O ne-

sioas hirea omului, spre lire i avuie oarb
;
pre cît

se mai adauge, pre atîta rîhnete ! Poftele omului n'au

hotar ; avînd mult, cum n'ar avea nimica îi pare
;
pe cît

îi d Dumnezeu nu se satur ; avînd bun al siî, i la al

1) cLes chasses et le sport en Hongrie, d'aprfes l'original hongrois

par Mrs Ies comtes Emmanuel Andrasy^ M. Sandor, B. Festetiiz et

Ies barons Orczy^ F. Podmaniczky, B. Wenckheim et G. Szolheck, trad.

par J. A. Durringet et A. Schwiedland». Pest. gr. fol. cu 25 stampe

colorate.

2) Horatii cCarmin». II. X. v. 6—8

:

«Auream quisquis mediocritatem

Diligit, tutus caret obsoleti

Sordidus tecti, caret invidenda

Sobrius aula».

— «Cel ce se mulumete cu preuita mediocritate, rmîne i ferit

le ruinea uneî locuine ticloase, i aprat cu înelepciune de a rîvni

la palate».
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altuia bun a-1 cuprinde casc, i aa lcomind la al at-

tuia, sosete de perde i al su!» ^)

i apoi înc n'am fost noî toi legnai din pruncie cu

acele strofe primvroase, în care ni s'a spus cum omul

poate s guste, sub poalele glorioilor notri Carpaî, toate

buntile vieeî ticnite ? Obosit, desgustat de deertciu-

nile, de vicleugurile, de zavistiile lumeti, care l'au f-
cut pentru un timp s 'î oropseasc chiar i citera favo-

rit, — scumpa motenire de la glorioii sî prini, —
poetul romîn îî aduce cu drag aminte de dulcea via
de la ar, de linititele priveliti ale cîmpuluî, de învie-

toarele plceri ale.vîntorieî, i atunci, în versuri limpezi

i lin legnate el ne descrie traiul pacinic i fericit pe

care noî, nesocotii!, îl jertfim pe toat ziua sgomotoaselor

amgiri ale vieei de ora.

Ascult'l i acuma, amice, cît de dulce optete, în ve-

chia sa limb :

Se întinde o cîmpie

Pe sub poale de Carpaî,

Cîmp deschis de vitejie

La Romîniî ludai.

Surpturi sînt de o parte

D'un ora ce a domnit

;

O gîrli 'ncoaci desparte

Un cîmp foarte 'nveselit.

Acolo am eii cscioara

Pe un vîrf de delior

;

Curge 'n vale o apoar
Murmurînd încetior.

împotriv smluite
Dealuri altele se vd.

i 'n vlcele 'nflorite

Mieii pasc, alerg i ed.

1) Aceste cuvinte, Mtron Costin, în «Letopisiul» su, le aplic la

Domni i la împrai. — «Cronicele Romîniei» a doua edi. de M.

Koglniceanu. Bucureti, 1872, voi. I, p. 304.
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Lsind ale lumei mare

Cinsti, ndejdi si fumuri seci,

Amgiri cu 'ncredinare,

Vrjmai calzi, prieteni reci.

Acolo cu sntate.
Cu odihna însoit,

Toat' a vieeî buntate
Dobîndeam eu înmulit

;

Cînd la vie, la o;rdin,

Cînd la cîmp, de multe ori.

Cu o munc prea puin,
Pild dam la muncitori

;

Cînd cu mreji amgitoare
Vii prindeam paseri în sbor,

Cînd prin evi fulgertoare

Cu plumb le-avîrleam omor;

Cînd cu cînii prin pdure,

Vulpe, iepure fricos.

Lupul nrvit s fure,

îl rneam maî cu prisos ^).

Astfel cînta «citera împcat» a poetului nostru, la în-

ceputul acestui secol, de pe malurile tîrgovitene ale Dîm-
boviei, ctînd i el plcerea luî acolo unde o ari astzi

tu, acolo unde o atlase un alt amabil filozof i graios ver-

sificator francez, nobil marchiz, deasupra cruia furtunoasa

revoluiune de la 179)3 trecu ca prin minune fr ca s-l

ating. Saint-Lambert ^), în poema sa didactic asupra

Timpurilor-anulm^ a descris, în cîntul al treilea, consacrat

*) Colecie din poeziile d-lui marelui logolt 1. Vcârescii. Bucu-

re»>tl, 1848. cO zi i o noapte de Primvar la Vcreti, sau Prim-
vara Amonilaît, strofa 24 i urmtoarele.

-^ Marchiztil de Saint-Lambert, nscut în Lorena la 1717, a murit

in Paris la 1803 ; el a fost membru al Academiei franceze i a trit

in tot timpul Revoluiunel la Eaubonnes ling Montmorency ; a com-

pus mai multe scrieri poetice i tilozolice. Poema luî, ^Les Saisons»,

a aprut in anul 176i.
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toamnei, vîntoarea falnic i sgomotoas de cerbi, cu tot

alaiul eî de ogari, de vîntorî clri i de suntori de fan-

fare ; dar el, ca iubitor al tainicelor i linititelor plceri^

i-a pstrat siei un rol în vîntoarea cea singuratic cu

prepelicarul, pe care o schieaz în urmtoarele cîte-va

versuri armonioase i plcute :

Tantot dans le taillis je vais, au point du jour,

Du lievre ou du chevreuil attendre le retour
;

Et tantot, parcourant Ies buissons des campagnes,

Je cherche la perdrix qu'appellent ses compagnes.

Mon chien bondit, s'ecarte et suit avec ardeur

L'oiseau dont Ies zephyrs vont lui porter l'odeur
;

II l'approche, ii le voit ; transporte, mais docile,

II me regarde alors et demeure immobile

:

J'avance, l'oiseau part ; le plomb que Toeil conduit

Le frappe dans Ies aires au moment qu'il s'enfuit
;

II tourne, en expirant, sur ses ailes trembîantes,

Et le chaume est jonche de ses plumes sanglantes ^).

Sper, amice, c acum cel puin, dup ce ludaî, poate

cu ceva prisos, alexandrinele curat eslate i frumos di-

chisite ale unui poet om de treab^ i astfel m rostii chiar

i în versuri, copiate de la dînsul, asupra plcerilor vîn-

toariî cu prepelicarul, acum, zic, sper c'î voi fi brodit

gustul, îî voi fi intrat cu totul în plac c deocamdat m
pot rsfa plutind pe dephn în apele tale.

Dar aci trebuie s mrturisesc c de cînd sînt eu n'am

cîne de vîntoare i nici n'am vînat cu vreun cîne de

1) «Cîte odat, la revrsatul zorilor, m duc în pdure ca s a-
tept întoarcerea iepurelui sau a cprioarei; i alte dai, strbtînd
blriile de pe cîmpie, caut potârnichea pe care o chiam soiile eî.

Cinele meu salt, se d în lturi, i urmrete cu înfocare pasrea
al crui miros i l'a adus vîntul. El se apropie de dînsa, o vede

;

aprins, dar asculttor, el atunci se uit la mine i st nemicat. Eu
înaintez, pasrea se scoal ;

plumbul îndreptat la ochiul meu, o lovete

prin aer în momentul cînd ea zboar. Murind, ea se rstoarn pe

aripele-i tremurînde i iarba înglbenit se umple de penele ei sîn-

gerate».
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împrumut; astfel încît de la mine însumi, adic din creeriî

i din inima mea n'aî s atepi nimic întru lauda acestui

fel de plcere. — «Atîta pagub!» vei zice fr îndoial^

i veî avea dreptate, ccî, în aa prilejire, în loc de a spune

de la mine, în ioc de a îmbiera cu anevoi eu însumi

descrieri ru nimerite i cugetri prost îndrugate, m vz
silit a cere de la alii s-mi arate i mie cum se poate

aprinde închipuirea omului din vîntoarea ta favorit, i cum
condeiul i pensula aii isbutit a ne destinui farmecul ei.

în zadar îns caut în domeniul artelor, imagine de acest

fel care s m ti oprit în loc de mirare i s-mi fi stre-

curat în suflet acea plcere, acel fior de mulumire ce re-

simte cugetul i inima cînd o idee sau o simire adînc

încrcat, le este transmis printr'o oper de art, conce-

put cu putere i realizat cu talent. Nu tgduiesc c
asemenea opere trebuie s existe prin mulimea de pic-

turi, reprezentînd scene din vîntoarea cu prepelicarul,

care pe tot anul înavuesc coleciunile de tabeluri i al-

bumele amatorilor din lumea întreag ; dar mintea mea
pozna nu m las de-o-cam-dat s m gîndesc la altele

decît la pcliturile prin care Philipon, Cham, Bertall, Dau-

mier i tot veselul taraf al spornicilor caricaturist! de la

Charivari^ de la Jotirnal poiir rire^ de la Monde illiistre

i de la alte atîtea foi glumee, ilustreaz în fie-care toamn,
la deschiderea vîntoarii, pe bieii burghezi pariziani, ne-

gustori cinstii ca i Burt-Verde, Gur-Casc, Ton-patera

i ali nevinovai ipochimeni de la noi.

Pare c vz colo, pe un biet vîntor, bondoc i pîntecos,

blcind ca vai de dînsul, pe ploaie i pe sloat, într'o

lunc noroioas, cu pmînt clisos de chioap pe încl-

minte i trecîndu-1 mii de ndueli ca s poarte în geanta

îmbierat de gîtu-î gheboat, nu iepuri i potîrnichi ucise

cu grmada, ci chiar pe odorul su de prepelicar, cruia
— ostenit, se vede, de atîtea umblete pe jos, — ce i s'a

prut? c, decît a sta vînatul, mai bine i-ar veni s stea
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s se odihneasc în mijlocul mocirlei, pare c'ar fi chiar i
la vatra cuinii de a-cas.

Apoi mai uite i altul, slab i costeliv ca un cal de brac,

cu ochelarii pe nas, cu gura cscat, descrcîndu-î puca,

mearg unde o merge! în cocheta becain ce se zrea
pe malul blei :

— «Aport!» strig el cu îngînfare prepe-

licarului i acesta se întoarce, cam pe dou crri, cu o

broasc rsccrat în bot, pe cînd pasrea fuge, leinînd

de rîs în sboru-î capriios.

Tot fabula cea vechie :

Parturient montes, nascetur ridiculus mus i).

Spune într'adevr dac nu sînt muli vîntorî, mari i
mruni, cari ar putea cu tot dreptul s ia aceast poe-

tic antitez ca deviz neminit a vredniciei lor vîntoreti?

Din norocire, tu nici gros nu eti, nicî ochelari nu pori,

prin urmare n'ai s te sbîrleti, bnuind c în vorbele mele

joac ursul prin vecini. Dar nu se tie în ce mîni pot s
pice aceste foi sburtoare, habent sua fata libelli-) i ca

s rmîi în bun pace cu toi vîntorii, chiar i cu aceia

crora le place numai vîntoarea singuratic prin crîngurî

i pe miriti, las-m s-î aduc aminte despre o carte pe

care am citit'o i o recitesc adesea, eîi, carele nu sînt vî-

ntor, cu o nespus plcere.

Se vede c Ruii de cînd au început a compune opere

literarii, au artat un fel de predileciune pentru scrierile

vîntoreti, mai ales cînd aceste le dau ocaziune de a des-

fura sub pana lor privelitile naturei, pe care tot vîn-

torul se înva a o iubi.

Cunosc numai din spuse cartea lui Aksakof, care mi se

pare c, sub titlul de BaimcKH oxoTniiKa, Scrisele tinm vU

1) Horatii Ars poetica, v. 131 : «Munii în luzie nasc un oricel

de rîs.»

-) Terentiaints Maurus, De Litteris. Syllabis, Pedibus et Metris,

poem didactic coprins în «Graramaticae latina^ auctores antiqui,

edit. II. Putsch. «Hanovrae 1606. p. 2383. et. sq. -- «Au i crile

soarta lor».
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ntor, a împrosptat i a desvoltat cu un talent admirabil

i de tot original în slbticia sa, acel tabel al stepei din

Rusia meridional, pe care l'a schiat mîna de miestru

a lui Gogoli i pe care eu am început, maî adineauri s-1

jumulesc ca s-mî dreg i s-mî împodobesc cu strlu-

citoarele lui pene punetî, ceea ce spusese despre Br-
ganul nostru condeiul meu cel smead, molatic, searbd
i splcit ^).

Ca i Aksakof, Ivan Turgenief a scris un ir de istori-

oare sau povestiri vîntoretî, PacKajH oxoTiniKa, ale cror
scene se petrec cînd într'una din acele btrîne pduri de

mesteacni, de brazi i de anini, ce cresc sub cerul înorat

al Rusiei, pline de sitari, de cocoari slbatici i de ieruncî,

cînd într'un sohat fr margini unde, printre copitele sglo-

i

^) Am vorbit despre Aksakof dup aprecierile d-lui Hsdeu. Poate

c fceam mai bine a-1 trece cu vederea, precum a fi fcut poate

i maî bine s nu mai fi pomenit, în aceast epistol, nici despre

Gogoli, nici despre ori ce alt scriitor rus. La noi acum, cînd vor-

bete cine-va despre slavoni, iie în materie de literatur, filologie, de

istorie i maî ales de agricultur, apoi îl iea lumea la ochi, i-i
aprinde paie în cap. Se gsesc chiar unii mai radicali, mai puriti,

mai romînî decît toat «sementia romîneasc», decit toat «terrina

romanesca», ba i decît toi «boii romîneti», cari-1 isbesc i cu cîte

«una mostra de critica» de 'î resun creerii. Sper îns c eu unul am
s râmîî nevtmat, dei un amic, citind epistola mea în manuscris,

m'a ameninat c are s se supere pe mine autorul comediei «Revi-

zorul generab, care s'a jucat iarna trecut pe teatrul naional din

Bucureti. Aceast ameninare eu îns am privit'o ca un ce cu totul

imposibil, cci amabilul i spirituosul autor tie bine cit am struit

e pentru ca comedia d-sale s se joace precum o scrisese i apoi

oricine poate vedea in fâioarele «Revistei Contimporane» de estimp,

unde aceast comedie se tiprete, cum c numele lui N. Gogoli

figureaz in fruntea imitaiunii romîne. Nu aci dar i-ar avea locul vre

o imputare de a se tinui cum-va numele autorului original. Dar s
închipuim c ar ajunge pricina la adic, oare atunci l'ar tia capul

pe d-1 Petre Grditeanu, d-nialui carele de cînd este n'a «manatu

boi romîneti, injugati cu jugul romanesc, la aratru romînesc, cu

stremurare romîneasc, etc, etc, etc», s'ar pricepe oare d-nealuî ca

sâ ne toarne cuna mostra?...» Non licet omnibus adire Corinthum !
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biilor mînjî ce pasc în ergheliî, se strecoar pitpalacul

limbre, cînd pe un heleteu cu zgaz de taraci, din

trestiile stufoase ale cruia se înal în aer plotoane col-

urate de rae slbatice.

«Aidem la Lgov!» — îî spune într'o zi tovarul su
de vîntoare, Iermalaî, curat tip de ran iqrLnoCTiiofi muscal,

plin de frica arului, a Stpînuluî i a luî Dumnezeu, dar

priceput i meteugrit la vreme de nevoie : — «Aidem

Ia Lgov ; acolo o s împutî batiuca^ rae cît veî bine-

voi s 'î plac»
;
i cu toate c raa slbatic n'are nici

un pre în ochii unui adevrat vîntor.... ^)

Acum îneleg, amice, pentru ce tu n'aî vorbit în cartea

ta despre aceste sburtoare care îns din punctul de ve-

dere al ornitologiei naionale nu sunt tot aa de vrednice

de nesocotit, de vreme ce este un vîntor din ceî de

frunte de la noi pentru care Petrache^ preparatorul de la

muzeu, a împiat peste treî-zecî soiuri felurite de rae

slbatice, împucate toate pe blile de la Greaca i Cl-
druanî, pe eleteele de la Obiletî, de la Coconi i prin

alte locuri tot vecine. Ar fi interesant de a culege numi-

rile poporane ale acestor specii de rae, chiar dac une-

ori ele nu ar ine seama de buna-cuviin a saloanelor
;

apoi ar trebui confruntate cu cele despre care vorbesc

naturalitiî sau cel puin cu cele zugrvite în cartea luî

Chenu, LOrnithologie du chasseur. Iat un suplement

pentru a doua ediiune a Manualului tu !

Poate c atunci, vorbind cu osebit laud despre adao-

sele ce veî fi fcut operei tale, dup ale mele povuiri,

voî sfîri eu istoria luî Iermalaî, carele p'aci, p,'aci tra s
se înece în balta de la Lgov, împucînd rae ca un p-

1) Aa începe una din povestirile luî Turghenief, care, toate, co-

prind cîte o mic scen de obiceiuri ale cîmpenilor Rusiei, fie boier-

nai, de ar, «odnodvortzî, fie negutori, «kupî» fie robi rani,

«krepostnîi», precum erau stenii pîn acum vre-o zece ani. Ruii,

in limba lor, foarte ceremonioas i dulceag, dau numirea de «tat,

tâtuc, (batiuca)», maî marilor, de la împrat pîn la pîrclab.
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ctos ; iar deocamdat m mrginesc a spune, în trei

cuvinte, c descripiunile luî Turgenief sunt curate tabe-

lurî eite dintr'un penel de meter :

Ut pictura poesis ! ^)

De cîte orî, citindu-le, mi s'a prut c 'mî trece pe

dinaintea ochilor una din acele simple priveliti ale na-

turei, în care pictorul olandez Ruysdael a tiut s rspîn-

deasc o umbr de melancolie care ptrunde aa de adînc

în inim! Pe povîrniul unei pduri a crei verdea începe

a se pli de suflrile toamnei, se deschide un drum n-
sipos ce se pierde în zarea întunecat a deprtrii, sub

nori posomorii ; vîntul bate i apleac crcile pe jum-
tate goale

;
pmîntul e presrat cu frunze uscate, ce par

a se rostogoli fîiind d'a lungul cii. Un biet drume cu

o sarcin de nuiele la spinare, suie cu greu dealul, urmat

de trei cînî. Atît i nimic maî mult ! -) Dar chiar i în

umbletul apsat al cltorului se simte tainica întristare

a fireî ; dintr'însul i din toate se resfir preste tot tabelul

acel farmec duios in care inima omeneasc cu plcere se

afund, cînd uneori fugim obosii de lume i rmînem,
singuratici i neturburai în mijlocul nesimitoarei slb-
ticim!.

Fi-va oare i aceasta, una din simirile în care îi g-
sesc a lor mulumire vîntorii izolai ? De este aa, apoi a

tri cîte-va ore cel puin numai cu sine i departe de ochii

acelora cari în lume îi urmresc gîndurile i micrile, sau

cu grij sau cu ur ; a se simi singur, fiin cugettoare,

în faa unei firi întregi fr de simiri i a-î pune toate

') Horatii Ars poetica, v. 361 : «-Ca pictura i poezia !»

') lacob Ruysdael, (1363—1681) nscut în Harlem, a zugrvit numai

peizage în care alii, t maî cu seam Wouvverman i Berghem, au

adogit une-ori persoane i animale. Tabelul de care vorbim se afl

la Luvru, (Le buisson, no. 471) unde l'am admirat adesea, precum

l altele la Paris, la St. Petersburg, la Dresda. Aci e i peizagiul luî

Kuysadel care poart numirea de «Vintoarea», cu figuri lucrate de

Vander Velde.



208 AL. ODOBESCIJ

silinele spre a o supune la a sa voin ; iat negreit a
nobil ispit pentru mîndria omeneasc, i dac dînsa

ajunge a se însui în trudele singuraticei vîntorî, apor

neaprat acea vîntoare este o mîndr, o nobil patim.

Aimer, boire et chasser, voilâ la vie humaine

Chez Ies tils du Tyrol ! — peuple heroîque et fier !

Montagnard comme l'aigle et libre comme l'air

!

Ce n'est pas son metier de trainer la charrue
;

II coiiche sur la neige, ii soupe quand ii tue ;

II vit dans l'air du ciel, qui n'appartient qu'â Dieu.

L'air du ciel! l'air de tous ! vierge comme le feu !

Tu n'as rien, toi, Tyrol, ni temples, ni richesse.

Ni poetes, ni dieux ; — tu n'as rien, chasseresse !

Mais l'amour de ton cceur s'appelle d'un beau nom :

La liberte !
i)

Aa cînt poetul viaa unui popor de vîntorî, care in

singurtile muntoase ale Alpilor, trete de secolî pîndind

vulturul i cpria pe piscuri fr urme. Arta chiar l'a

identificat cu ideea vîntoriei i cine poate spune c n'a.

vzut adesea tabeluri în care, pe o pajite înverzit cu

i) Alfred de Musset, La coupe et Ies levres : Invocation :

A iubi, a bea i a vina, iat viaa omului

La fii Tirolului ! — popor eroic i mîndru,

Munteni ca acuila i liberi ca aerul

!

Nu e treaba lui de a mîna plugul.

Nu doarme pe zpad; mnînc dac ucide;

El trete în aerul cerului, care e numai al lui D-zeu^

Aerul cerului ? aerul tutulor ! feciorelnic ca i focul !

Tu, Tirol, tu n'ai nimic, nici temple, nici avuii,

Nici poei, nici zei ! — nu n'ai nimic, ar de vîntorî t

Dar amorul inimei tale poart un falnic nume :

Libertatea

!
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brazi uriai, trec Tirolezi cu plriile lor uguiete i îm-

podobite cu pene de pun, purtînd puca pe ai lor umeri,

iar pe stîncî albicioase ce se perd în vsduh, s'arat sfia
capra neagr cu corniele-i crescute în form de cîrlig.

Exist maî ales în Germania meridional, în Bavaria i în

Austria, printre vabi i Stirienî, o coal întreag de pic-

tori cari reproduc neîncetat asemenea scene ; dar trebuie

s i spunem c magnetul lor pitoresc s'a cam trezit, chiar

prin spornica lor înmulire. Vorba francezului

:

Faut du Tyrol ; mais pas trop n'en faut ! ^).

sau ca s fim maî clasici i s aplicm artelor axiome de

o natur maî filozofic, maî poetic, maî estetic, s amintim

regula pe care s'a întemeiat mult cumptata cultur a po-

porului elen i pe care Pindar, printre ali muli poei i
prozatori greci, a exprimat'o într'astfel

:

XpTj §3 xâr' aorov asl 7ravt6<; Ofyâv fxsrpov ^).

Ce bine ar fi fost, — nu este aa amice ? — s-mi fi adus

eu mai de mult aminte de o aa îneleapt învtur ! Ai

fi scpat maî ieftin i i-a fi cruat multe din rtcirile

netrebnice, din crrile înfundate, din cotiturile zadarnice,

din urmele perdute, din minciunile vrednice de cel mai în-

drtnic vulpoi, prin care te mîn fr de mil, de cînd

ai avut pcatul s iei aceste foi în mîn.
S voi eu însumi a rezuma acuma cîte am spus pîn

aci, zu, nu tiu de a putea. Mcar în privina artelor vî-

ntoreti s'ar cuveni îns s-mi adun în mnuchi noti-

ele rsipite aci ca achiile i ca surcelele ce se împrtie
fr folos cînd, cu o tesl ru mnuit, o calf de dulgher

stîngaci ciopîrtete bîrna care eise mîndr i temeinic

din pdurile, unde sub paza Domnului ea a crescut în

largul ei.

*) cBun e i Tirolul ; dar iar prea mult nu trebuie».

2) Pimlari Pythia. II, v. 34: «Trebuie ca în toate i în tot-d'auna

omul s caute dreapta msur».

Al. Odobeien. —Opere complete. I. 14
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Dar cum ? S maî vorbesc iari despre plastica vîn-

toreasc a anticilor, cu idealul lor întrupat în statua Dianeî

vîntorie, cu expresivele lor baso-relievurî cinegetice de

pe arcul luî Constantin, cu picturile lor curioase din mor-

mîntul Nasonilor ? S ne maî întoarcem la vîntorile con-

certante ale Sasanizilor din muntele Bisutun ? 'apoî d'acolo

s rsrim tocmai în fundul Europei^ ca s scotocim în

peterile Dordonieî, siluete de fiare antidiluviane sgîriate

de Samoieziî Francieî ? i aci s-mî gsesc beleaua cu

Galii, vîntoriî ceî vestii, pe cari eu am uitat s-î pome-

nesc, i pe dîniî, i pe cîniî lor aa mult ludai de toat

antichitatea, i maî ales pe zeul lor Cernunos^ a crui c-
pîn, frumos împodobit cu o minunat prechie de n-
prasnice coarne de cerb, s'a descoperit la 1711, chiar în

temeliile catedralei din Paris i eade acum în rînd cu zeii

pe un altar pgînesc, expus la privirile i la rsgîndirile

tutulor onetilor consori parizianî cari se preumbl curioi

prin instructiva grdin a Muzeului de la ospelul Cluny ? ^)

S trecem, s trecem înainte, uitînd miniaturile sclîmbate

i ticluite de prin crile didactice ale secolului de mijloc;

s nu ne oprim nici la gravorul Albert Diirer, nici la sculp-

torul Jean Goujon, cari fie-care au creat în treact cîte o

splendid emblem a vîntorieî, unul în spiritul mistic al

Germaniei, cel-l'alt dup ideile elegante i rsfate ale

Francezilor.

^) Catalogul Muzeului, No. 3. «Un altar cu patru fee, sculptate cu

cîte un bust de zeitate fiecare». Aceast figur este 2;ravat în P.

Lacroix, «Les arts au Moyen âge et â l'epoqae de la Renaissance»

(Paris. 1869) pag. 353. — Dac-Galo-Romaniî aveau pe zeul cornorat

«Cernunos», Daco-Romaniî au avut i eî un «Joue Cerneanu» (Jovis

Cerneni), despre care se face vorb într'una din tablele cerate, des-

coperite la 1790 în Abrudul Transilvaniei, i publicate maî întîî de

Massmann, «Libelus aurarus» (Lipsea 1840) i maî de curînd de R.

P. Tim. ipariu, în «Archivul pentru filologie i Istorie/» (Blaj, 1867)

p. 72 et sq. Nu putem ti daca Jouele dacic avea i el coarne ca

cel galic, dar e probabil c numele luî provenea de la colonia Zer-

nes sau Cerneiî de pe malul Dunrii {Massmann, op. cit. p. 116-118).
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Ajuni la timpul Renatere!, s maî salutm încodat,
dar de departe, pe marele Rubens, care a zugrvit luptele

dramatice între fiare i oameni, iar nu vîntorî dup cum
le cerem noî. Amicul su îns, Snyders, îndat ne va

împca prezentîndu-ne pe dobitoacele codrilor, turbate i
îngrozite de goana vîntorilor. Wouwerman ne va abate

un moment de la trudele vîntorieî spre a ne desfta cu

plcerile eî cîmpenetî i galante. Dar apoi pictorii francezi

din gloriosul secol al Ludovicilor, Desportes i Oudry,

artiti ptrunztori i dibaci în studiul natureî, îns cum-
ptai în pornirile eî ca tot aparatul pompos al regetilor

petreceri, ne vor strmuta din nou în pdurile cu vînat

i în mijlocul haitelor de cîinî. La dîniî încolete sub

penel figura corect i deteapt a prepelicaruluî.

Neamul Ridinger, pstrînd i inventoriind pe deoparte

tradiiiunile oficiale ale artei din secoliî trecui, se altur
pe de alta i maî mult, în naivitatea sa germanic, de sl-

bticia natureî.

Cu secolul nostru apru Sir Landseer i Horace Vernet.

înzestrai amîndoî cu talente de frunte, unul deschide ori-

zontul dramatic al vîntorilor de cerbî din muniî neguroî
aî Scoiei ; celalt rechiam, cu maî mult instinct vîntoresc

de cît Rubens, privelitea animat a periculoaselor vîntorî

din pustiile prigorite ale Africeî.

Operile acestuia dau natere la o coal de pictorî mo-
derni, carî îî aleg subiectele de tabelurî în vîntorile de

prin tot felul de rî strine i deprtate de continentul

nostru. Acea coal noî am numi-o coal de pictur vu
ntoreasc exotic.

Dup Landseer, carele pe lîng cerbî a maî zugrvit i
cînî, caî, lorzi i ladiese engleze, — imitat în Frana de

Alfred Dedreux,'— a rsrit o coal de pictur vînto-

reasc a sportului.

Apoi, pe o treapt maî modest a societiî, în Englitera,

în Francia i chiar în Germania, s'au ivit pictorî carî au

reprezentat serios vîntoarea cea mic, cea cu prepelicarul
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i au creat ast-fel, — în lturi de toi caricaturitiî din

aceleai ri, ce neîncetat se leag de biata brasla vîn-

torilor mruni, — ceia ce am putea numi coala de pictur

vmtoreasc burghez.

în fine Elveia i Tirolul, piscurile i cpriele, au inspirat

pe numeroii artiti cari constituesc romantica odrasl a

coalei de pictur vîntoreasc alpestr.

Dup aceast nomenclatur substanial i dup aceast

clasificaiune sistematic a artelor vîntoretî, cel ce va

cuteza s zic c eu nu am cunotine speciale în arte,

nici metod în scrierile mele, îl rog s pofteasc dumnealui

la întrecere cu mine i s-mi spuie, drept prob, carii scoale

de pictur vîntoreasc atribue d-lui tabla zugrvit de

sub umbrarul circiumei lui Kir loni Buzdrun, de la morile

Ciurelului, unde trec Nemii la vîntoare, în care tabl

figureaz, pe un fund portocaliu, un vîntor albastru trgînd

cu puca într'un epure rou, care ine vesel în labe o plosc
cu vin, i toate acestea înconjurate cu urmtoarea deviz,

pline de dulci i iscusite ademeniri pentru ori-ce vîntor

:

BHHO'o'HKOa CX 3HMT kir.^t

Ia nc>\'Tfi|jg Aa phhS kSh ! (Sic !)

Amice autorule, mi-a lua acum ziua bun de la line f
m'a închina ie cu plecciune, mulumindu-î pentru mo-

mentele plcute ce m'ai fcut s petrec, mai întîi citindu-î

cartea i apoi gîndindu-m la dînsa, ca s îndrug toate

aceste nevoiae glume, difjiciles 7îugce ^). Dar i aci mi-e

team c o s te superi, socotind c am vrut s te las

singur singurel, tocmai sub umbrarul lui Kir lonit.

1) Martialis «Epigram.» II. 86:

«Trupe est difficiles habere nugas

Et stultus labor est ineptiarum».

«Prost lucru este cînd se ine omul de glume nevoiae
i nerozeasc treab sînt fleacurile».
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S cutm dar, pentru acest ite missinn est al tovriei
noastre vîntoretî, un aer mai curat, maî învietor, în care

vechia noastr prietenie s se simt maî la locul eî, unde

s putem repei împreun versurile luî Musset pe care ni

le ziceam i acum vre-o cincî-spre-zece ani

:

Oui, la vie est un bien, la joie est une ivresse.

II est doux d'en user sans crainte et sans souci,

11 est doux de feter Ies Dieux de la jeunesse, (?)

D'avoir vecu trente ans comme Dreu l'a permis

Et... si jeunes encore, (! ?) d'etre de vieux amis i)

Dar ca s cutm i s gsim acel loc dorit trebuie,

amice, s te mai îngrijeti despre un mertic de rbdare,

trebuie s faci din nou inim viteaz. Haidî

!

Macte, nova virtute, puer ; sic itur ad astra ! -)

De a te duce drept la stele, nu prea am speran ; dar

vino cu mine pîn colea, în munii Buzului, i poate c
vei petrece pe acolo i tu cîte-va minute plcute, cum am
petrecut eu, sunt acum cîî-va ani, rtcind cu ochii pe

plaiuri încînttoare, iar cu auzul i cu gîndul prin fan-

tasticele regiuni ale basmelor vîntoreti.

X.

Pe o frumoas zi de var m odihnisem cîte-va ore la

schitul Gvanul, — o minunat înfundtur clugreasc
din muni, cîte-va colibe i o bisericu de bîrne, semnate

1) Aîfred de Musset. Po^sies nouvelles» Sonnet â Alf. T. 1838.

«Da! viaa e un bine^ i veselia e o beie.

E dulce lucru de a se bucura de dînsa fr temere i fr grij

;

E dulce lucru de a serba tot zeii din tineree,

De a fî trit treî-zecî de anî dup cum a voit Dumnezeu
i. . înc aa de tineri, a fl prieteni vechi».

Prieteni, da ; dar tineri.... ! ? nu prea tocmai. Ce zici ? sau vorba ro-

mînuluî; «Vrî»bia pui!»

-) yirfrilu .tneid IX. v. 641 : «Deteapt în tine o nou virtute,

biete; astfel vom ajunge pîn la stele».
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printr'o pajite smluit cu flori, pe care o încinge un

semi-cerc de nalte stîncî pestrie, ce poart numirea foarte

nimerit de Curcubeat. De acolo plecai clare ca s
merg la Bisoca, sat în dou chipuri interesant : mai întî

fiindc de sub dealul pe care el eade, isvorete Pece-

neaga, un pîrîu cu nume preios pentru etnografii reî

;

al douilea pentru c într'însul triesc i se prsesc din

neam în neam, ceî maî frumoi brbai din tot plaiul îm-

prejmuitor. Ca prob despre aceast din urm particula-

ritate a satului Bisoca, — particularitate pe care am putut

maî tîrziu s o constat în toat întinderea eî, — aveam cu

mine, drept cluz de la Gvanul pîn acolo, un voinic

Bisocean, un fel de oache Apolon muntenesc, carele cu-

notea ca în palm toate cotiturile munilor i se maî

pricepea i la multe altele, cci era i vîntor, i cioban,

i cosa, i cîntre la biseric, i cîntre cu cavalul, —
Doamne iart ! pare-mi-se c maî meter era la fluier decît

în stran, — ba înc tia s spun i basme de'î era

drag s'l asculî.

Cît a inut calea, — vre-o ease ore, — guria nu i-a

tcut. D'apoî nicî eu nu-î dam vreme s rsufle: «Bdi^
ce livede e asta?» — îl întrebam, trecînd prin nite gui
de vî care m îmbtau cu dulcele lor miros de fîn proaspt

cosit. — «Cum se chiam ierbile celea care par împletite

i la vîrf gitnite?» — i el îmî spunea numirile tutulor

florilor, ierbelor i burienilor, artîndu-mi chiar i pe acelea

care sunt bune de leac: — «Ceia este dobrior i cealalt

ghisdei ; asta e laptele-stînceî i astlalt, zîrn-mioas

;

icî iat brîndue i colea dedeeî ; apoi lobod i drob,

vîzdroag i siminoc, iearba-ciuteî i piperig, pojarni
i sefterea» i altele multe.... Dar cine le maî ine minte î

D'a fi stat s le însemnez pe toate, poate c îmî da i
mie Societatea Academic s lucrez, — nu, vaî de mine,

la Dicionariul cel cu vorbe numai pHvite, alese i maî

cu seam croite de pe curata ltinie, — ci la pgubaul
de Glosariiiy unde pricopsiiî notriî lexicografi i scor-



^^£0§o-KovY]7=T'.xoc 215

nitori de grai nou i pocit asvîrl ca borhot, maî bine

de jumtate bîeata frumoasa noastr limb romîneasc.

Din norocire, Bisoceanul meu nu tia nimic despre chipul

cum ne batem noî joc în orae de ce avem maî scump

rmas de la prini, i el, în limba sa pe care a da anî

din via-mî ca s'o pot scrie întocmai dupe cum el o rostea,

în acea limb spornic, vîrtoas i limpede a ranilor no-

tri, îmî povestea psurile i plcerile oamenilor de la munte.

Cînd ajunserm pe muchea plaiului ce desparte vile

despre Buzu de cele despre Rîmnic, privelitea, din ve-

sel i plcut ce era, se fcu de o dat mrea.
în spate aveam culmea întins a Penteleuluî, starostele

munilor din Buzu, i pe sub dînsul se rînduiau, ca trepte

ale unei scri de urieaî, plaiul Rboîuluî, munii Nehar-

nia, ambele Mue, Macieul, Brezeul, Pieatra-peneî, Ca-

rîmbul i multe altele maî aezate; dar drept în faa

noastr, adpostite sub piscurile semee ale Furuluî i ale

Steiculuî, se înlau, ca nite preî suri i mcinai d'a-

lungul uneî perdele de brdet, stîncele Nculelor la poa-

lele crora se aternea, întocmaî ca un licer verde i
înflorat, o poian larg i desftat.

într'adevr aî fi zis, ca balada pstoreasc, c acel picior

de plai este întocmaî o gur de rai.

Stm i m uitam cu acea uimire produs adesea în

noî de privelitile neateptate ce ne isbesc vederile pe

unele culmî despritoare de vî. Cluzul meu carele, cum

am spus, avea smîn mult de vorb, m deteapt din

acea mirare mut ; — «Aa-î, Domnule, c's mîndre Pe-

trele fetei de la Ncule ? Vz c'aî rmas cu ochiî la ele
;

dar mi-te, cînd aî ti i povestea lor ?» — «Apoî ce maî

staî, voinice?» — îî rspunsei cu grab; — «spune-o,

dac o tiî. O s'mî in de urît pe drum». i Bisoceanul

meu, carele atîta atepta, începu a-mî spune urmtorul

basm, povestindu-1 In al su grai poetic i armonios,

pe care în deert m voi sili eu a'l rechima în amin-

tirile mele

:
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«Basmul meu, boieri domnia-voastr* (aveam cu mine

pe un Neam care nu înelegea romînete) basmul meu e

cam copilros : dar pare-mi-se c nu e tocmai fr de

folos !

»

Aa fu precuvîntarea luî i, precum zice btrînul Omer :

Dup a luî limb decît mierea maî dulce curgea viersul i).

«In vremea de demult, pe cînd oamenii de pe lumea

asta, tiau i puteau maî mult decît ce ^potfi tiu ceî de

acum, pe cînd pruncul de trei zile îî numra numai într'o

clip toate stelele de pe cer, i vedea cu ^ochiorii cum
crete iarba cîmpuluî i auzea cu urechile cum sfîrîie fu-

sele cînd toarce piajinul... pe vremea de"^ atunci tria în

plaiurile Buzului, o împrteas tare i ,'mare, pe care o

chiema Doamna Neaga ^). Ea îi aveavjpalatele ei tocmai

colo, în codrii Cislului, unde se vd i astzi, pe o m-
gur mare ocolit cu pîraie, temeliile de zid ale cetii ei,

iar grdinile i livezile în care ea se preumbla cînd i se

fcea urît acas, i le avea pe colnicele Lapoului, unde

st i acum puul ei cu colac de piatr, spat cu slove

pe care, zu, nici cei mai crturari din ziua de astzi nu

le mai pot ghici.

«Din toi copiii câi Dumnezeu îi dase i-i luase înapoi

1) Homeri Iliad. I, v. 249 :

Too xai aTTo YXdc3(3Y]c (J-s^tioc 7X07LCOV pssv ao§7J.

2) Poate c tu sau altul îmi vei spune c Doamna Neaga, cea de

la Cislu, de la Lapo i de la Tisu, n'a fost tocmai pe cînd cu

Por-împrat, de vreme ce dînsa tria în al XVI-lea secol, i a d-

ruit chiar mnstirii Bratskii din Kiev, la anul 7107 (1600), o cruce

ferecat care s'a i reprodus în publicaiunea ruseasc BocKpeciioe

Iieme, în anul 4-lea (1840), pag. 436 et sq. Acestea le tiu i eu, ba

am i acas o crmid luat din ruinile cetii Doamnei Neagi, din

pdurea Cislului, care de sigur nu denot o mai mare vechime. Dar,

de unde s atepi de la un biet muntean din Bisoca, atîta erudiiune

în istorie i archeologie ? — Not ad laudes graiesqiie B. P. Hasdeo,

cruia datorez cunotina i desemnul crucii de la Kiev a Doamnei

Neagi.
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la sine, Doamna Neaga rmsese în vduvie numai cu un

fecior pe care-l iubia ca pe lumina ochilor. Era i dr-
gla, — bat-1 fericea — puiul de împrat ! Mîndru ca str-

lucitul soarelui la amiazî, blînd ca razele line i mîngîioase

ale luneî, sprinten ca luceafrul sclipitor al dimineii i
înelept ca i întreaga trie a cerurilor. Nu tia maic-sa
nici lumea toat cu ce s-1 maî desmierde, atît era tuturor

de drag i de plcut.

«De micu îl dase Doamna la carte i cînd abia înce-

puse tuleiele brbeî s-î umbreasc pelia copilreasc, el

vorbea pe de rost toate limbile de pe lume, ba înc îne-

legea i graiurile tinuite ale pasrilor i ale fiarelor.

«Atunci Doamna, cu inima îngînat între dor i bucurie,

îî vorbi aa : — «Ftul meu, cartea cît a fost, ai învat-o
toat din scoar pîn în scoar ; acum, ca s te faci om
pe deplin i voinic cu temei, precum se cade unui brbat
i mai ales unui fecior de împrat, toi de toate prile
inî spun c trebuie s te duci lumea s o colinzi, ca s
încerci i s ispiteti viaa prin tine însui i s afli multe

i mrunte ale lumeî, care se vede c în carte nu se pot

-crie. Du-te, copilul meu; mergi de vezi i de înva; dar

cat a nu te prea deprta de pe aci ; adu-î aminte, voini-

celul meu, c pe cît vreme nu te va simi mama colea

în preajma eî, grija^ chinul i mîhnirea din sînu-î nu vor

lipsi>.

«A doua zi, dînzî de diminea, feciorul de împrat,

maî mult vesel decît duios, îî lu ziua bun de la Doamna,

maic-sa, care se silea, srmana, pe cît putea, ca s-î
stpîneasc plînsul i obida ce o 'necau. Era vesel voini-

celui, fiindc în curile palatului îl ateptau ca s-1 înso-

easc în cale o sum de

boerî mari aî otilor,

puterea domniilor

i groaza dumanilor,

toi clri i înarmai

cu sgei, cu buzdugane

i la briie cn arcane
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gata-a merge dup soare

s înceapt 'n vîntoare

dup uri i cprioare,

dup pasri glbioare,

ce sînt bune de mîncare

i plcute la cîntare.

«Apucar în spre miaz-noapte i trecînd pe Scrioar
unde-î lesne cuî scoboar, luar apa Buzului în sus tot

cîntînd i veselind. Rsunau dealurile i vile i apele

rîuluî pe unde trecea mîndra ceat de voinici. Dar cînd

sosir la înfurcitura Bîsceî, acolo unde se aterne o poie-

ni verde umbrit de plopi, de stejari i de fagi, feciorul

de împrat de odat îî opri armsarul în loc i în gura

mare strig aa ctre soii sî : — «Mî frai ! vedei colo

«drept în sus muchea 'nalt i pleuv a Penteleuluî ; acolo

«am s m duc, tot în fuga calului. Cine poate, ie-se dup
«mine!» — i dînd pinteni sprintenului su fugar, ca un
fulger se repezi prin valea îngust a pîrîuluî. Sub copita

pintenoguluî, pietrele scprau, apele clocoteau, pulberea

în sus se înla, cu norii s'amesteca, 'apoî în jos iar cdea,
vlceaua înegura i pe voinic mi-1 ascundea cu totul din

vederile boierilor, cari rmsese departe, departe în urma luî.

«Trecu el ca în zbor, cu fugarul spumegat, prin valea Eo-

zilor, pe sub muchea Paltinului, pe la gura Teghi ; sri

ca un zmeu pe deasupra Curselor de pieatr ; îî zri ca

prin vis chipul oglindit în apele ctrnite ale Ghenuneî

Dracului, i printre brazi, printre molifzî, printre afini i
ienuperî, sui mlaca Cernatuluî pîn în vîrful muntelui.

Sbura calul nebun cu coama i cu nara în vînt ; iar c-
lreul, cu minile rpite de mulumire, sorbind cu desf-

tare în piept mirosul rcoros al brazilor i al florilor,

dor' c se simea dus ca vîntul i ca gîndul, peste stîncî,

peste verdea, peste gol i earb crea.
«Cînd fu la amiazul mare, fugarul sttu locului i fecio-

rul de împrat se trezi singur singurel chiar d'asupra Pen-

teleuluî. Jur împrejur, cît cuprindea ochiul, zri numai
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creste de muni, cari maî mari, cari maî mruni. Dar maî

presus de toi se ridica cretetul gol, de pe care el privea

i vedea, jos pmîntul cu verdeile, cufundîndu-se în toate

prile, iar sus, cerul limpede i senin, scldat numai în

raze de lumin. Soarele dogorea drept d'asupra i în ar-

ia amieazuluî, pare c contenise orice adiere ; nici o su-

flare nu se simea, nici un sunet, nici o micare.

«Sta mrmurit voinicul ; — nici c maî pomenise el aa
tcere, aa pustiu, aa mîndree ! — cînd de odat, pe sub

roata aurit a soarelui, se ivi o pasre mrea, un vultur

negru cu aripele falnic întinse. De grab puse voinicul

mîna pe arc, îl încorda i gata era s rpeaz sgeata,

cînd pe sus auzi vulturul croncnind în limba sa cea p-
sreasc :

«împrate luminate,

nu-mî lua zilele toate

;

iea-mi-le pe jumtate
;

c-î voî da eu nestemate,

chiar piatra zamfirului,

limpezimea cerului !»

«Feciorul de împrat destrun arcul, minunat de aa cu-

vinte ; iar pasrea, drept mulmit c o iertase cu via,
ls s *î pice din cioc pe obîlciul eleî voinicelului, o

pieatr de zamfir mare i frumoas, limpede i albastr

întocmai ca seninul cerului.

«Din ceasul cînd cpt aceast nestemat i o puse în

sîn, nu maî rmase pasre pe cer care s nu fie robit

la voina lui. Pentru dînsul, toate sburtoarele, mîndri p-
unaî, slbticoî cocori, bufnie cobitoare, oimi dîrji, gi-
nue moate, dumbrvence cu aripi verzi, pupeze cu creste

înlate, grauri pestrii, sitari, dropii i ienurici, toate picau

ca fermecate, cînd eea el la vîntoare ; iar de se preumbla

numai prin codri i prin livezi, mieriile i privighietorile,

pitulicile i sticleiî, presurele i sfranciocii, petroeiî i
fredeluiî, bot groiî i scatii, oii, intezoii i piigoiî, toi

ii întîmpinau peste tot locul cu dulcele lor cîntrî ; cucul îi

vestea la tot ceasul muli ani cu noroc, i prigorii cu pene
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albastre, îl însoeau pretutindeni, chiuind i sburînd vesel

d'asupra capului su.
«Trecu o zi, trecur dou, ba maî trecur i alte nou

i voinicelul nu se îndura ca s se înstrineze de la mîn-

drele plaiuri ale Buzului, în care el domnea acum cu

voie bun peste toat firea sburtoare cît fîlfîie sub soare.

Noaptea pe la cînttorî, pîn a nu se revrsa bine de zori,

el era purces la vîntoare, i maî adesea seara îl apuca

prin pduri, ucigînd i stîrpind alte psri cobitoare ce se

arta numai prin întuneric.

«Rtcea într'o zi pe culmea pduroas a Istrieî, —
tocmai colo jos, la curmtura dealurilor, sub care încep

a se aterne cîmpiile, — cînd deodat, fr veste, pe la

sfinitul soarelui, se ridic din vale un vînt mare i turbat

care îndoia fagii, frîngea plopii, smulgea ulmii i cletena

cu urlet tot codrul i tot muntele. într'o clip, norii de pretu-

tindeni la un loc se adunar, negurele se îndesar, i peste

tot cerul se destinse un pod întunecat de fer i de aram,
peste care trecea i se învîrtea sfîntul Ilie, încurându-î arm-
sarii cu tunete i cu plesnete, i scprînd numai fulgere i
trsnete de sub roatele carului su. Apoi dintr'o nprasnic
detuntur, se sparse deodat podul, brzdat de miî de sgei
luminoase i începu a curge pre pmînt, o ploaie groaznic.

ploaie cu iroaie

de fcea pîraie

:

ploae cu bici
de strica potici

;

ploaie spumegat
'nneca lumea toat

;

ploaie de potop

tcea lumea snop.

«Cînd se maî potoli furtuna, feciorul de împrat cat a

se urni din scorbora unde sttuse pitulat ; dar el nu maî

tiu înootr'o s'apuce, aa de tare era, în codru, i frunza

deas, i noaptea întunecoas, i calea pietroas
;
pe unde

cta urma umblat, urma era tears
;
pe subt atîtea frun-

zare czute, toate crrile se fcuse nevzute. Nu vedea,
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nu auzia, nici în greul pmîntuluî, nici în uurelul vîn-

tuluî ; numai cînd trgea bine cu urechia, îî venea din

deprtare la auz, chiotul ghionoaeî ce-î ascuea noaptea

ciocul de coaja copacilor, i miorlitul cucuvilor care se

chemaii jalnic una pe alta prin mijlocul beznei ; apoi une-

ori îî trecea repede pe dinaintea ochilor i cîte o umbr
neagr de lstun rtcit, care cdea din vzduh, cu lun-

gele-î aripe îngreuiate de ploaie.

«Toat noaptea ar fi umblat el fr spor ; dar noroc c
avea cu sine pe coteiul luî cel n:aî brbat, cel maî pri-

ceput, cel maî credincios.

Miclu cîne 'nvat
tia seama la vînat

;

el apuc spre colnic,

uor, sprinten i voinic :

tot spre vale se lsa,

i crarea cuta,

botul prin earb vîrînd,

urmele tot mirosind.

Urma-i icî, urma-î colea !

Wiclu n'o mai perdea,

pr'întuneric o simea,

noaptea 'ntocmaî ca zioa.

^Astfel, cu cînele cluz bun, voinicul apuc d'alun-

gul în jos, valea Orgoaeî. Prin volbura apelor eî se ros-

togoleau acum cu vuiet, rdcinile de copaci i bolova-

nii de piatr, surpai de la munte. i cînele i stpînul

umblau încet i cu sfial pe costiul lunecos
; dar cînd

ajunser tocmai d'asupra priporuluî de unde se vd, în

poal, urmele unei ceti de Uriai i brasda vladnic a

Troianului, Miclu sttu în loc mîrîind ca în preajm de

vînat. Voinicelul sticli ochii. Flcraie alburii eeau pe

acolo din pmînt i zburau d'asupra tainiei unde statur

ascunse, atîta mare de vreme, comorile de la Pietroasa,

cloca cea vestit cu puii eî de aur ; dar pe la lumina

sclipitoare a vpaielor, vîntorul zri printre erburî i pe-

troaie, cpîna lungrea a unui dihor carele, cu ochii



222 AL. ODOBESCU

rsleî cat drept la dînsul. Trupul i coada, dobitocul i
le încolcise, le fcuse ghem în faa coteiuluî, cum fac

dihoriî cînd n'au loc de scpare în vizuinile lor de sub

pmînt. Voinicul nostru era gata s asvîrle într'însul ghioaga
• luî cu inte poleite ca s-1 prpdeasc, cînd dihorul în-

cepu a chiî în limba luî de lighioan i a zice:

«împrate luminate,

nu-mî lua zilele toate

:

iea-mi-le pe jumtate
;

c-î voi da eu nestemate,

chiar piatra smaranduluî,

verdeaa pmîntuluî !»

«Feciorul de împrat, aducîndu-î aminte cît de bun augur

îî fusese asemenea vorbe din graiul vulturului, ls ghioaga

jos i goni cînele în laturi ; iar lighioana, bucuroas de a

se simi scpat, începu s rîcîie rîna cu labele i scoase

dinaintea voinicului o pieatr de smarand, mare i fru-

moas, de strlucea verde i rmurat ca spicul crud al

grîuluî, ca rodul pmîntuluî.

«Atîta fu voinicului pîn ce ridic de jos smarandul

fermecat î-1 bg în sîn
;
'apoî de atunci înnainte toate

jivinile cîte se tîrsc prin rîn i cîte se ascund pe sub

pmînt, toate îl cunoscur pe dînsul de stpîn. Viezurii

cu perii suri, lungi i drepi ca epele, i bursucii som-

noroi, cari ies numai noaptea din vizuini
;
deriî pdurei

cu blana ruginie, deas, moale i frumos netezit, i vi-

drele colate de pe malul blilor ; nevistuicele cu trup

prelung i mldios i cu gue albe, care se furieaz prin-

tre rzoare, vînînd cuiburi de psrele, i veveriele u-
gubee cu coada vîlvoi, care sar zglobii pe crcile co-

pacilor ronind alune, ghind i scorue
;
pinele cu labe

scurticele la piept, iar la spate cu picioroange, care cînd

umbl se salt ca locustele, i ceii pmîntuluî, — de le

zice i suite, — cari scot capul la amiazî din guri ca s
latre la soare ; apoi miunii ceî cu gropanele pline de

grîne i obolanii din smîrcurî; toate lighioanele pîn i
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cîrtiele orbee i aricii ghimpoî, ba chiar erpii, guterii

i opîrlele, toate i se artau luî în cale, sau ca s-1 slu-

jeasc la vre-o trebuin, sau ca s piar de mîna luî,

cînd avea plcere de vînat. Cu dînsul vulpile îî cheltuiau

de poman viclenia mineî i iueala piciorului, cci de

fiecare minciun a vulpeî, el afla prea lesne mijloace o

mie ca s-î vie de hac. Apoi i cu ursul cel maî slbatic,

el îî fcea jucrie ; fr secure, fr cuit, el intra seme
în vizuina luî, se lua cu dîniî la lupt dreapt i în tot-

d'auna ursul cdea mort la pmînt.

«: Astfel prin vzduh, astfel pe sub pmînt, el era maî

mare ; de aceea i traiul luî era acum i maî mult pornit

pe vîntoare.

cCînd feciorul de împrat trecea pe dealul Balaurului,

d'a stînga Slniculuî, lighioana cea înfricoat, cu o falc

în cer i cu alta în pmînt.

erpoaica cu solzii verzi,

— s n'o vezi, s n'o visezi !
—

de grab se zvîrcolea, se pitula i se afunda pan la gu-

rile iadului, ca s nu o vaz viteazul vîntor, s nu-î re-

teze cu paloul apte capete i s nu-î sting apte suflete.

Orî cit de mult se silea dînsul ca s'î apuce înainte, iazma

iaduluî prididea cu fuga i voinicul rmînea mereu s'î
scoat necazul pe paserile cerului i pe lighioanele p-
mîntuluî. Da zi peste zi i nu putea nimeri.

«Aa maî pi într'o noapte
;
i a doua zi, de ciud i

de mînie, se porni de pe dealul Balaurului în jos, cînd

abia se miji de ziu i ajunse de odat cu zorile, cînd

se deschideau florile, la valea stearp i pustie a Pîclelor

de glod.

«Dac nu tiî i n'aî vzut, s v spui eu c acolo

i-a aezat Necuratul cazanele cu catran i cu smoal
colcotit : pe sub pmînt gîlgîie i fierbe glodul noroios,

maî rece decît ghiaa, maî negru decît ceaa ; apoi, pe

:urî cscate prin tot ocolul aceleî vî fr de scursoare,

inete tina în sus, cînd de o chioap, cînd de o palm.
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cînd de un stînjen i maî mult ; la fiecare gur împrejur

s'a durat muuroi, i balele ctrnite pe care Ucig-1-

toaca le scuip din vgune, se scurg nclite d'a lungul

movilitelor, se adun în nomol, se usuc de vînt, se crap
de soare i atern tot fundul vii cu o hum sur i ji-

lav, pe care nu se prinde, Doamne ferete ! nici troscot,

nici ciulini.

Cînd de pe culmea vecin, feciorul de împrat fcu
ochii roat d'asupra vii urgisite, el vzu o biat cprioar
rtcit, clcînd cu sfial prin nomolul uricios al mocirlei

;

maî departe, o fiar slbatic, un rîs, sta stîrcit la pînd

;

prul de pe dînsul, lung i supire, alb i cu pete negre,

se zbîrlise în sus ; urechile'! uguiete cu pmtufurî de

peri negri la vîrf, se rdicase drepte, i ochii luî, viî i
ptrunztori ca ochii de femee, scprau scînteî. Numai
în dou trei srituri de pisic, el ajunse cprioara, se

ac de pieptul eî, îî înfipse dinii în beregat i se

gtea s 'î sug cu desftare sîngele din vine, cînd voi-

nicelul învîrti repede pratia ca s o isbeasc în fiar.

Dar ochii rîsuluî, care vd i în miezul pietrelor, zrir
ce i se gtea ; el se smulse de la pieptul cprioarei i în-

cepu s latre în limba luî de fiar

:

«împrate luminate,

nu-mi lua zilele toate

;

iea-mi-le pe jumtate,

c-î VOI da eu nestemate,

chiar pieatra rubinului,

clocotirea sîngeluî !»

«'acum, pentru a treia oar, feciorul de împrat iert

viaa rîsuluî, precum iertase pe a vulturului, precum ier-

tase pe a dihoruluî ; el strînse pratia pe mîn, iar fiara^

vesel i mulumitoare c scpase cu zile, scapr din

ochii eî o piatr de rubin, mare i frumoas, roie i vie,

maî roie decît fraga munteluî, maî vie decît para foculuî

i întocmaî ca sîngele voiniculuî.

«Cînd o lu voinicul în mîn i o bg în sîn, pare c
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îl maî crescu de o chioap inima într'însul. De aci în-

nainte toat firea cu suflare era prad luî. Toate fiarele

pe care iueala sîngeluî le împinge în fuga lor, a se a-
terne pinîntuluî ca iarba cîmpuluî la suflarea vîntuluî,

toate cele care triesc din vrsarea sîngeluî, toate cîte din

sînge o i pierd, toate se supuser i ele la voinele voi-

nicului, ca pasrile cerului, ca lighioanele pmîntuluî.

«Dinaintea unui aa minunat vîntor,

cerbii de la munte

plecau a lor frunte,

mistreii colaî
cdeau împucai,
capra sltrea
nu scpa cu via,
lupii din pdure
picau sub secure,

iepurii fricoi...»

Cam pe aci ajunsese cu povestea Bisoceanul meu, cînd

leodat auzirm la spatele nostru, o detuntur de puc
urmat de un Donner- Wetter-Saperment ! exprimat cu o

energie de adevrat granadir kesaro-kriesc. Ne întorserm

iute ochii îndrt ; dar nu maî era nimeni ; tovarul meu,
neamul, se fcuse nevzut.
— <Srcu de maica mea!»— strig din bieriele inimeî

Hisoceanu), — s'a rpus domnul Ininger. — (Acest fel

gsise el cu cale ca s localizeze titlu de inginer al tova-

rului meu).

Alergarm de grab la locul de unde venise sgomotul
i, subt o tuf gsirm pe neam rsturnat pe spate, dînd

lin mînî i din picoare ca s se scoale; alturi era puca
luî din a criî eava eea înc fum

;
puin maî departe se

tvlea o psric printre fulgii eî rsipiî pe iarb. Calul,

le pe care czuse inginerul, se zrea departe în vale

;

u eaua pe dînsul, el apucase vesel i în goana mare,

drumul casei, lsînd clreului libera facultate, sau de a

rmîne unde czuse, sau de a-î urina calea cu ori-ce alt

mijloc de locomoiune.

Al. Odobeseu. — Op«re complete. I. 15
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— «BinC; prietene, — zisei în sfîrit eu pitului, dup
ce constatarm c nu se afl în nici o primejdie, — «f-m
s îneleg maî întîî, cum ai czut dup cal?... Apoi, pentru

ce aî tras cu puca ?... In sfîrit pentru ce te-aî deprtat

de noî?» — La toate aceste întrebri, el nu avea alt rs-

puns decît : «Asta, zu, nu tiu!»

Cluzul nostru nu era maî puin curios decît mine ca

s afle cum se petrecuse lucrurile, dar el cel puin gsea
însui pentru toate, cîte un cuvînt de rspuns i de mîn-

gîiere.

— «Las, domnul ; nu e nimica, c ai czut pe spate

i te aî rzimat în coate. Ru era dac cdeai pe brîncî,

c puteai nasul s i-1 frîngî,»

Cutînd apoi prin iarb, el dete peste psric rnit
i jumulit, care, srmana, se svîrcolea ca vai de ea ; era

o biat ciocîrlie. Bisoceanul luînd'o în mîn, cunoscu în-

dat c era ucis, nu de alice, ci de ciocul gaiei :
— «Cu

bun seam, domnule, dumniata ai vrut s tragi în psrea
rpitoare i nu veî fi nemerit'o ; dar las c nu e nici o

pagub; vînatul cel bun tot al domniei tale a rmas.

Vorba romînului ; «nu e pentru cine se gtete, ci pentru

cine se nimerete».

Dar neamul se apr c el n'a tras de fel cu puca,

c puca s'a tras singur i c, din aceia, calul speriindu-se,

a srit i 1-a trîntit jos, unde l'a i lsat fr ruine

nici pcat.
— «Las domnule, c i aa e bine !» — zicea Bisoceanul

«Dumniata tot nu rmîi pguba, c, i dac n'ai dat în

vînat, vînatul i-a picat din cer jumulit gata. 'apoi despre

cztur, s n'aibi vre o mîhniciune, c pmîntul nostru

romînesc e bun de obrînteal

;

Cine cade pe el jos

Se scoal maî sntos.»

i într'adevr, domnul ininger se rdicase teafr i fr
vtmare. Se vede c somnul îl podidise pe cînd Biso-

ceanul îmi povestea basmul, pe care el nu-1 putea pricepe,
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i astfel pe nesimite rmsese în urm de noî. Pe cînd

dar neamul moia clare i calul îî urma calea în ticn,

o vesel ciocîrlie se legna prin aer, ciripind la soare,

întocmai ca i ciocîrlia cea din graioasele strofe ale glumei

vechiului poet francez Ronsard, cel de vi romîneasc: ^)

Hei ! Doamne mult îmi sînt dragi

plcerile dulceî tale viei,

ciocirlia, care despre amor
cîni dinzi de diminea,
scuturînd în aer rou
cu care e stropit pana ta !

Mai nainte ca soarele s rsar
tu înnali trupu-i splat

spre a-1 terge de nori,

cletinîndu-i aripele mrunte
i sltîndu-te în mici srituri.

Tu spui in aer aa dulci cîntâri

în a ta vesel ciripire,

încît ori-ce amant ar dori,

cînd te aude cîntînd primvara,

ca tine s fie psric.

S'a întîmplat îns ca, în loc de poetici amani, ciocîrlia

1) P. de Ronsard, «l'Aloiitte», printre poeziile numite «Gaietes ou

Gaillardises^ :

H6 Dieu, que je porte d'envie

Aux plaisirs de ta douce vie,

Aloiitte, qui de l'amour

Degoizes d6s le poinct du jour,

Secoiiant en l'air la ros6e

Dont ta plume est toute arrous^e!

Devant que Phoebus soit lev6

Tu enleves ton corps lave

Pour l'essuyer pre de la ntle,

Tremoussant d'une aile menue

Et te sourdant petits bons,

Tu dis en l'air de si doux sons

Composez de ta tirelire,

Qu'il n'est amant ([ui ne deire

T'oyant chanter au Renouveau,

Comme toy devenir oiseau.
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noastr s fie auzit numai de o gai flmînd i, în

cazul de fa, urmaul banului Mrcine se vede silit s
treac lira în mîna strmoului sau Virgiliu, ca s sfîr-

easc aceast istorioar^).

Pasrea vrjma se rpezi, sbierînd prin aer, ca s prind

pe cîntreaa, i aceasta, mititica, în zadar cerc s-î scape

prin fug. «Pretutindeni unde dîna, fugind uuric, tia

vzduhul cu aripele eî, iat i dumana, cruda gai o ur-

mrea cu chiote mari prin aer.»

La ipetele de bucurie ale gaiei, la vetrile srmanei
ciocîrliî, somnorosul, plecat pe oblâncul eleî, tresri i,

în micarea-î zpcit, îî czu puca de pe umeri ; cocoul

se lovi de scar; umplutura se descarc cu sgomot; gaia

i calul se speriar amîndoî de odat ; una ls prada s-î

pice din cioc ; celalt trînti jos pe clre, i ast-fel vîn-

torul fr voe i vînatul neateptat se întîlnir alturi, pe

iarba verde a plaiului.

Dar calul, ca i gaia, îî vzu de calea sa i tovarul
meu rmase pe jos. De aceia i Bisoceanul, carele era cam
atins în amorul su propriu de povestitor, prin somnul in-

ginerului, îî spunea drept mîngîiere : — «Vezî, domnule

inginer^ dac domnia-ta tiaî romînete i ascultai la basmul

meu, nu eraî s paî atîtea nevoi ! Dar fie ! cînd este vorba

de vîntoare, apoî poî s mi te lauzi c etî nscut cu

tichia în cap, i

Vîntorul norocos

umbl bucuros

pe jos».

Ast-fel ne urmarm calea spre Bisoca.

1) Virgilli Georgic. I, v. 405—408
;

Quacumque illa levem fugiens secat asthera pennis,

Ecce inimicus atrox, magno stidore per auras

Insequitur Nisus.
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XI

Eram acum tocmai pe culmea dealurilor sub care se

adpostete, ca într'o copaie, satul Bisoca. Gata a cîrmi

în dreapta ca s coborîm în sat, aruncai împrejurul meu
o lung i mulumitoare privire, voind s-mî iau ziua bun
de la întinsele priveliti ale plaiului, maî nainte de a le

pierde cu totul din vedere.

Soarele apunea drept dinaintea noastr; cercul luî roatic

scptase pîn pe zarea orizontului i razele-i, calde i
senine, pare c se aternuse peste tot esul rsritean al

rii, care ni se destindea acum sub ochi. De pe acest

tpan culminant de unde munii Scuenî cotesc spre ara
Vranceî, tot Brganul, tot cîmpul Brilei, tot esul Gala-

ilor, cu matca Rîmniculuî, cu valea Buzului, cu lunca

iretului, toat acea lat i oabl cîmpie se arta scldat
într'o lumin glbue i lucioas, ca faa unei uriae sinii

de aur; printr'însa, liniile erpuite ale rîurilor se desprindeau

ca fire cree de beteal argintie, iar suprafaa neted a

apelor srate din Balta-Alb i din Balta-Amar oglindeau

ca nite ochiuri de sticl, frecate în mijlocul dauriteî table.

In deprtarea cea maî afundat, dealurile dobrogene, tivite

cu aburoasa cordea a Dunrei, încingeau, ca cu un cerc

plumburiu, acest curios tabel, a^ crui aspect devenea cu

•tul fantastic, prin neobinuite i metalice reflecse.

Mai aproape de noi îns, sub forme i cu colori mai
reale, se vedeau pe vîrful Bisocei i pe al Ulmuorului.

mari pietroaie sure i murgi, unele grmdite la un loc

ca turme de vite adunate la repaos, altele rsipite prin

livezi ca vacile cînd pasc pribege. Apoi, subt aceste

muchii, la stînga, pmîntul se lsa la vale în costie i
ripoare gradate, pîn se cufunda în jghiaburile mult um-
rite ale Rîmniculuî i Rîmniceluluî ; tot pe acolo, la locul

- se zice între Rîmnice,se zreau înc poienile fragede

1 verzi ale Nculelor, adpostite sub stîncile rocate, care
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se numesc Petrele-Feteî
;
i în fund de tot, înlîndu-se în

albstreala înegurat a cerului, se perdeau culmile pdu-
roase ale Steiculuî, învelite în umbre viorii, civite i negre,

Preumblîndu-mî ochii, cînd preste esul cu strluciri i
scînteie, cînd prin munii cu tainice i rcoroase raze, m
aezasem pe un bolovan de pieatr i ateptînd s dispar

cu totul soarele, nu m puteam stura de asemenea

priveliti, ce no, orenilor, ne este dat arare-orî a le

vedea ; dar cluzul nostru tia c noaptea are s vin
iute i c scoborîul, pîn la sat ne va cere, prin întuneric,

poate o or i maî bine ; de aceia el ne îndemn s ne

pornim îndat, i drept mîngîiere, îmî spune c are tocmai

vreme ca s isprveasc i basmul cel cu Feciorul de

împrat, norocos la vînat, pîn vom sosi la vale.

— «Bine, zici, bdi ;
— îî rspunsei : — negreit c

trebuie s mi-1 spui tot, dac maî este. Dar stî ! unde

ramasei ? ... pare c începuseî a îndruga o iretenie de

lighioane ca cea din hora desgoveleî :

Ursul cu cercei

umbl dup miei,

Lupul cu cimpoi

umbl dup oî,

Vulpea în papuci

umbl dup curci,

'un iepure chiop,

într'un vîrf de plop,

treier la bob.

«Aa este, ?

— «Cam aa, dar iar nu prea, — îmî rspunse munteanul

perzîndu-î oare-cum srita, în urma glumei mele de care

m i ciam, i scrpinîndu-se la ceaf ca omul care st
la îndoial. — «Pe semne, boierule», — adogi el, — «i

s'a fcut urît unde am tot spus anume toate soiurile de

paseri i de jivine care tresc pe la noi, la munte. Dar

de ! ce s'î fac eu, dac aa e basmul ? Va s-1 spui i
eu dup cum este artul i datina luî. D'acum înainte



îns nu maî avem nimic a face cu lighioanele cele cu

patru picioare, nici cu cele multe sburtoare ; destul nu-

mai s v fie în tire c Feciorul de împrat nu avea

seamnul su pe lume la ale vîntoariî. Cînd d'abia da cu

gîndul s fac vre-o isbînd la vînat, voina pe dat i se

i împlinea ; de aceia i lumea întreag cînd pomenea
despre dînsul, nu-î zicea într'altfel pe nume, ca : Feciorul

de împrat, cel cu noroc la vînat.

«De va fi stat o lun, sau un an sau doî, petrecîndu-î

viaa fr alte nevoi decît numai cu plcerea i cu mîn-

gîierea de a prinde i de a ucide fieare pduree i psri
cîntree, cine va ti, spun-o. Pe noî cetia, pliaî i
vîntorî de munte, atîta ne taie capul c omul la vîntoare,

fie pe ger i ninsoare^ fie pe nduf de soare, nici nu

prinde veste ca ce timp maî este, nici nu vrea tie cum
are s'î fie, nici nu bag 'n seam la munc de-1 chiam
nici c ia minte de orî ce cuvinte, ci vesel omoar vremea

care sboar, fr griji trete pe pmînt domnete i e

la vînat ca i împrat.

«Acum, dai i d-voastr cu socoteala, dac chiar no,
— nite biei pctoi plini de trude i de nevoi, — vîn-
toarea ne oelete sufletele i ne rpete minile, apoi ce

încîntic de fal i de vitejie trebuie s fi fost pe voinicul

fecior al Doamnei Neagî ! Vesel i voios la inim, ager

i vîrtos la trup, el zîmbind eea dimineaa din palatele

printeti, zîmbind se înturna seara la maic-sa înapoi.

Aa via, lin i neturburat, dor'c în raî poate s maî

fi gustat cine-va.

^Dar grijele i mîhniciunea lsat'au vre odat mult
vreme pe om fr ca se lege de capul luî ? Firea omeneasc
aa este ea de la Dumnezeu osîndit, ca s nu pluteasc

neîncetat uor c» fulgul pe ap, i s nu calce mereu
lot pe cî desftate. Cci, acolo unde este poiana maî

înflorit i cu frunzri acoperit, acolo e i cursa priponit.

Dai într'însa fr ca s'o vezi ; te apuc, te glodete i
une-orî chiar d6 rea nu vreî s o crezi.
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«Ia s vedei acum în ce fel psul avea s-1 ajung pe

voinicelul nostru, i cu ce gingae amgiri avea s-i sece

puterile i s-î sting fericirile.

«într'o sear ca cea de astzi, pe la apus de soare ca

acum, el ezuse s se odihneasc pe unul din pietroaiele

mcinate de pe dealul Ulmuoruluî, tocmai d'asupra gîr-

liciuluî de pieatr, cruia îî zicem noî grajdul Zmeilor,

fiind-c acolo se adposteau odinioar, în vremea de

demult, fiearele cele aripate. edea el i privea în jos

cum negurele întunecau treptat vile i culmile, cînd vzu
trecînd încetinel de d'asupra capului su, o porumbi,
uoar i alb ca spuma laptelui la mulsoare, ca florile

crinului la raza de soare. I se fcu dor de acea ps-
ric i ca s'o prind de vie, puse mîna în sîn la zam-

firul cel fermecat ; dar ea, uitîndu-se la dînsul cu ochi

dulci, fermectori, gunguni gale în limba ei cea ps-
reasc, i-î zise :

«Ah, voinice, voinicele,

nu opri cile mele

;

ci te iea dup' al meu sbor

;

cci, cu sinul plin de dor,

te chiam s'î fac dar

un scump, alb mrgritar
mîndra Fat' a Pietrelor

din valea Nculelor».

«Aceste cuvinte, aa dulce optite, deteptar în inima

voinicului un freamt necunoscut ; în sinul luî se aprin-

ser dorine nedesluite, pe care pîn în ciasul acela nici

în vis nu le încercase. Fr de a maî sta s cugete, el se

rdic iute în picioare ; sîngele i se încinsese ca focul prin

vine
;
pieptul îî svîcnea ; în tot trupul simea un avînt ne-

înstrunat ce-1 pornea s mearg supu§' i asculttor la

chimarea porumbiei. Urmrind cu piciorul pe uscat sborul

eî lin, cumptat, el scobora vî, suia dealuri, strbtea
pduri, trecea lunci i pîraie, i de ce umbla, pare c maî

uor pea. Cînd raza soarelui se prelungea sfiea pe



foiele erbeî înflorite din poiana de sub stîncele Nculelor,

psric se opri pe o rsur îmbobocit i cu grai dulce

cînttor, strig aa :

«Tu ce plîngi în stînc

la umbr adînc,

eî acum din pieatr,

alb, dalb fat,

viie i frumoas,

blînd, rcoroas,
cu chip luminos,

cu trup mldios,

cu pr aurit,

pe umeri leit

!

eî fat din pieatr

s te vaz-odat,
scumpul tu ursit

;

cci iat-I sosit!»

«Ca un vis, ca o prere, se cobrî de pe stînc, mîndra

alb fat, nalt, mldioas ca o trestioar, cu prul de aur,

f
cu ochi de balaur, rupt din soare întocmai ca Ileana

> Cosinzeana. De frumoas ce era, de alb ce s'arta, la

i soare puteai cta, iar la dînsa ba ! Cine îi vedea mersul,

cine 'î zrea chipul, cine 'î auzea glasul, nu putea s o

priveasc i s nu o îndrgeasc, nu putea s o auz i
s nu i se încreaz.

«Cu zîmbet ginga pe guri, cu ochi galei i ptrun-

ztori, venea mîndra cam descins, pind uor i legnat

nrin earba moale i deas a pajiteî. Ea se opri dinaintea

(iniculuî i, artîndu-î între degeele, un bob mrunel
de mrgritar alb, curat i luminat ca laptele la mulsoare,

a floarea crinului la soare, ca dragostele de fat mare,

i, cu viers dulce femeiesc, care maî lesne decît sgeata

rpunge inima voinicului, îî gri, rîzînd, aa:

«Dai-l'a i nu l'a da,

c m tem îl vei uita

cînd la vinat te tot plimbî! —
Ba Ta da, de vre! s-1 schimbi
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CU piatra zamfirului,

limpezimea cerului,

cu piatra zmaranduluî,

verdeaa pmîntuluî,

cu piatra rubinului,

colcotirea sîngelui.»

«Feciorul de împrat rmase uimit ca din naintea unei

nluciri încînttoare. Nu tia bine dac este detept sau

dac viseaz. Nu-î venea s dea crezmînt nici vederilor,

nici auzului : i cu toate acestea, zîna ce-i sta în fa îl

privea cu ochi fermectori, aruncînd prin tot trupu-i, cînd

aburi fierbini, cînd fiori de ghia ; vorba ei îi rsuna
pîn în suflet, dulce i înduplectoare. Pe cînd ea cta la

dînsul i zîmbia, lui i se nlucea pare c cîmpul înflorise

i cerul se luminase, iar cînd ea. deschise gura ca s-i

vorbeasc, pentru dînsul, munii rsunar, apele se turbu-

rar, brazii se scuturar, codrii se trezir, frunzile optir,

stelele clipir i în loc se oprir. Atunci viaa, s i-o fi

cerut dînsa, gata i bucuros era el s i-o dea, numai ca

mereu s poat privi la ea, numai ca în veci s o poat
auzi.

«De grab scoase din sîn cîte-i trele nestematele fer-

mecate, care pîn atunci fusese i toat puterea i bucu-

ria lui, i fr s se mai gîndeasc, fr s se îndoiasc,

le arunc cu mulumire în poala drglaei copile. Buzele

ei fragede i rumeoare se rsfoir într'un rîs de nebuna-

tic bucurie, i apucînd mrgritarul între dinii ei albi i
mruni ca i bobul nestemat, îl puse binior pe buzele

voinicului, într'un dulce i larg srutat.

«Atunci umbrele clduroase i blsmite ale nopii de

var ascunser în negur i în tcere pe fericiii miri

;

singur porumbia cea alb îi desmierda prin întuneric,

cînd cu vesele cîntri, cînd cu blînde vietri ; dar cînd

rsrir zorile, de o dat cu florile, porumbia amgitoare

i la dragostî îndemntoare, peste ri i peste mri sburase,

prin vzduh se deprtase, fugind ca s nu mai vie, i



luînd cu sine în vecie, scumpul, feciorescul dar, bobul

alb de mrgritar.

«;Zile i nopi, luni i sptmînî trecur. Feciorul de îm-

prat i Fata din piatr triau înstrinai de lume, singuri

singurei, el numai cu dînsa, ea numai cu el, i alt grij

nu purtau, alt plcere nu gustau de cît ale dragostelor

lor. Cercuind lumea întreag în poienia înflorit i cu

frunzri acoperit de sub Pietrele fetei, voinicul npustise

codrii, urîse izbîndile vieeî sale de maî nainte. Vîntoarea

era uitat; inima luî se sclda acum toat în desmierdrî

noi i necumptate. Psri, fiare i lighioane triau de el

oropsite; toate se înstrinase i se lepdase de al lor sbur-

dalnic stpîn ; nici una nu-1 maî cunotea, nici una nu-1

maî asculta.; dar nici luî, nesocotitul, de ele nu-î maî pas.

Arcul i sgeile, ghioaga i pratia stau aruncate la pmînt

;

rugina i putregaiul se lipise de ele i le rodeau puterea.

Aa feciorul de împrat, uitînd vitejia vîntoreasc, uitînd

i casa printeasc, edea ziua i noaptea, lungit moale pe

covoare i cu capul în poala copilei, se uita cu ochii în

ochii eî, îî sorbea suflarea de pe guri i-î cerea mereu

s-1 dezmierde cu cînticele eî.

«Cînt-î, mîndro, cîntecul

c 'mi e drag; ca sufletul.

Cînt, scumpul meu odor!

Icî cu tine a vrea s mor !»

Dar muierea tot muiere ! Dî ce-î cere c o s te certe

de ce i Taî dat. Cu încetul cu încetul, începu fata a lua

seam c sufletul voiniculiifce înmuiase de dogoreala dra-

gostelor femeetî ; acum îî prea ru i-î venea ciud c
iubitul ei nu mai era ca maî nainte, vitejelul plaiurilor,

cruia lumea îî zicea cu laud : Feciorul de împratul, cel

cu noroc la vînat ! In zadar îî cînta ea, cu viers dulce

femeiesc, mîndru cîntec haiducesc ; în zadar îl ruga s se

trezeasc din traiul lînged i trîndav în care îl cufundase

viaa de iubire; în zadar îl tot îndemna ca s ieas cu
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dînsa din pustietate, ca s'o duc s vaz lumea. El în brae
o strîngea, dulce mi i-o desmierda, i aa îî tot vorbea :

«Fac lumea ce va face,

noî trim aci în pace,

cum n'e drag i cum ne place !

«.Zic lumea ce va zice;

fericirea de aice

tot nu poate s ne-o strice

!

«Spun lume ce-o voi,

noî aci cît vom tri

fr griji ne vom iubi».

«Dar urîtul, urîtul cel pocit; boala' cea fr de crezmînt,

care din plceri trezite încolete, sufletul îl amrte, cu

doruri se hrnete i la noî plceri rîvnete. urîtul cel

urgisit, care usuc i topete, mereu i necurmat în inima

copilei se prefira i pe fie-ce zi maî adînc o ptrundea, în

ea zilnic se 'ncuiba, maî amarnic o rodea. Feciorul de

împrat vedea i simea toate ; dar leac sie-î nu-î tia

gsi. Fata umbla maî adesea razna prin pduri i prin livezi

cu fruntea înorat, cu faa lcrimat i cînd se întorcea

la soul eî i îl gsea vitîndu-î tristea, lungit sub tulpina

brazilor, ea îî zicea plîngînd i suspinînd

:

— «Scoal, drag; scoal frate! — «Of! drag, iubitul meu!
nu maî tot zcea pe spate, ajuta-i-ar Dumnezeu!
c mi-am urît zilele, eu toî muniî i-am clcat,

muind cptîiele, mur-albastr n'am aflat,

cînd la cap, cînd la picioare, sloî de ghia n'am gsit,

cînd la umbr, cînd la soare. c pmîntu-î înclzit.

— «Of! drag, iubita mea! — «Feioar din Buzeu,

nu pot, nu pot, chiar d'a vrea
;

mur-albastr-î ochiul tu
boala mea nicî c s'o duce, care m ucide ru

;

pîn'ce tu nu mî-î aduce sloî de ghia netopit

mur' albastr i amar, e chiar inima-i rcit
sloî de ghia 'n miez de var i de mine deslipit.»

«Cînd ajunge inima s fie sleit de dragoste, apoi cu-

rînd piere i mila. Fata din peatr, stul i de pustiul



munilor i de iubirea singuratic, visa acum noaptea i
se gîndea ziulia întreag, la locuri desftate i pline de

lume, la orae cu sgomot, cu petreceri i cu veselii, la

ceti unde toi s cate la dînsa cu dor i cu drag, i
dînsa cu mîndrie la toi s se arate frumoas i împodo-

bit în haine trufae i în pietre nestemate. Destul, destul

ÎI închisese ea tinereele în deprtri, de lume înstrinat
;

destul gustate plcerea iubirilor tinuite. Acum inima-î

sbura ca fluturele, dup lumin ; sufletul eî cerea sgomotul

veseliilor, strlucirea averilor, vîlva trufiilor. Astfel de do-

rine îî frmîntau mereu minile, i tim cu toii c ce se

nate în cap de muiere, într'însul neistovit nu piere.

«într'o diminea, cînd Feciorul de împrat se trezi din

somn, îngreuiat de lingoare i de inim-rea, Fata din

peatr perise de lîng dînsul. O atept s vie la amieazî,

o atept s vie seara ; dar umbra molifzilor se aternu

încetinel d'a lungul pajitei, sczu i crescu iari, do-

vedind scurgerea vremii, i nimeni, nimeni nu veni...

X Atunci pricepu dînsul c copila a fugit i în pduri
l'a npustit; atuncî vzu bine c puica a sburat, s'a dus

i pe dînsul l'a rpus. Atunci în luntrul lui se fcu adînc

întuneric; în piept inima-î zdrobit se încolcea ca crîm-

peie trunchieate de arpe veninos. Ziua la soare, el se

frmînta în durere ; noaptea la stele, din ochi îî picura

isvor de plînsoare, i la tot ceasul, noaptea ca i ziua,

ziua ca i noaptea, glasul lui duios rsuna prin codrii :

— «Doamn a inimeî mele, stpîn a acestor locuri ! de

ce m'aî prsit ? Unde te-aî dus ? Ah, unde ?... ^).

«Iî aducea aminte d'ale eî dalbe frumusei, d'ale ei

îulcî cîntrî, de zilele fericite pe cînd glasul munilor i

r
1) Tesoro de los Romanceros y Cancioneros espanoles, recogidos

y ordenados por d. Eugenio de Ochoa, (Paris, 1838) p. 137 : Romances
lei Cid Campeodor:

k
cRey de mi alma, y desta tierra conde,

«Porque me dejas ? d6nde vas ? ad^nde ?»
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al apelor rspundea cu vesel sursur la glasul copilei, pe

cînd ea umbla legnîndu-se, ginga i uoar, pe ver-

deaa livezilor, pe cînd ea tremurînd, scutura de pe co-

siele-! blaie, zpada mai puin alb decît pelia eî. Atunci

inima luî, cu suspine, întreba în zadar pe codrii i pe

stîncî : «Unde i în ce ar va maî fi acea mîndr floare,

«acea drgstoas romînc, cu faa alb ca crinul, cu glas

«încînttor de zîn?... Numai rîul acuma, numai apele,

«cînd se cltesc, rspund cu vuiet Ia gemetele mele... Ah

!

«unde maî sînt, stpîna mea dorit, ah! unde mai sînt

«chiar i viscolile de odinioar!» ^).

«Dar toat jalea luî era în deert; ce a fost verde s'a

uscat ; ce a înflorit s'a scuturat. Intr'acele plaiuri, în care

el gsise maî întîî mulumirea, vînînd i prinzînd cu ne-

psare psri de pre cer i fiare de pre pmînt, în acele

dumbrvi unde apoi îi aflase fericirea la sînul drglaei
fecioare, acum totul era veted, totul era ofilit, totul se

îmbrcase într'un giulgiu de ger i de întristare. El cerc
s ridice de la pmînt arcul i sgeile, ghioaga i pratia

;

dar armele erau ruginile, puterile-î erau slbite, ochiul

vedea turbure la int, brau-î nu maî tia s nimereasc

lul. Deodat cu nestematele perduse i farmecul lor pu-

ternic
; Fata din peatr le luase cu dînsa ca s fac cu

ele cercei i ghiordane ; iar el srmanul, el îi aducea

atunci aminte, cu dor i cu jale, despre locul unde ns-
cuse, despre cminul unde crescuse, despre micua dulce

care pe sînul ei îl legnase, despre toate bunurile, toate

^) Frangois Villoii (1431), Ballade des dames du temps jadis

«Dictes moy, ou, n'en quel pays

Est Flora, la belle Românie,

La royne blanche comme ung lys

Qui chantoit â voix de sereine.

Echo, parlant, quand bruyt on mâine

Dessus riviere ou sus estan.

Oii sont ilz, vierge souveraine ?

Mais oi\ sont Ies neiges d'antan ?».
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averile i toate mulumirile pe care le perduse. El se în-

grozea vzîndu-se ajuns a rtci, ca un suflet cltor i
fr trie, prin locaele slbatice ale fiearelor, a cerca prin

codrii i prin pustii nluca fericirilor, i inima-î sîngera,

rsipit în tîrzii i zadarnice cine ^).

<Cîî ali pe lume îî vd ca dînsul, virtutea i norocul

spulberate prin nesocotina lor ! Cînd e omul tînr, el nu
tie, biet, s preuiasc bunurile cu care pronia cereasc,

mum darnic i iubitoare, 1-a înzestrat. Se îm.bat de

veselia juneei, de farmecul frumuseilor, de plceri tre-

ctoare, de sburdrî amgitoare, i, dac într'acea beie

îî pierde sau îî risipete nestimatele odoare cu care îl

împrtise soarta, curînd, curînd în urm, îl ajunge i
ceasul amarnic al cinei

;
'apoi dupe dînsul, se casc,

întunecos i rece, tcutul, pustiiul mormînt

!

«Aa! v vetejii voî toate, plpînde flori ale vieeî,

1) C. V. Catulli, Carmen LXIII, de Aty, v. 50—73

:

«Patria, o mea creatrix
;
patria, o mea genitrix,

Ego quam miser relinquens, dominos ut herifugae

Famuli solent, ad Idae tetuli nemora pedem,

Ut apud nivem et ferarum gelida stabula torem,

Et earum omnia adirem, furibunda, latibula :

Ubinam, aut quibus locis te positam, patria, rear ?

Cupit ipsa pupula ad te sibi dirigere aciem,

Rabie fera carens dum breve tempus animus est,

Egone a mea remota haec ferar in nemora domo ?

Patria, bonis, amicis, genitoribus abero ?

Abero foro, palaestra, stadio et gymnasiis ?

Miser, ah miser, querendum est etiam atque etiam, anime!

Quod enim genus figurae est, ego non quod obierim ?

Ego puber, ego adolescens, ego ephebus, ego puer,

Ego g^'mnasii fui flos, ego eram decus olei.

»

Ego vitam agam sub aliis Phrygise columinibus,

Ubi cerva silviculttis, ubi aper nemorivagus?

|am jam dolet, quod egi, jam jam que poenitet !»
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tinerei, iubire, plceri, trectoare frumusei, — frumusee,

dar din cer pe care cerul pisma îndat ni-1 rpete,— în

grab v ofilii i periî toate, dac printre voî doar nu
se prefir vre-un fulger cu arsur, vre un fior de nemurire !

«Cat cu un ochi de mil la cea tinerime de rînd care,

în toiul frumuseilor triete în desmierdrî i 'n desftri

se îmbat... Cînd va goli pan la fund paharul cu 'ncîn-

trile, ce o s se maî aleag dintr'însa ! Cine o s maî

tie de ea?... Groapa, care o ateapt, o va 'nghii întreag.

Tcerea de veci o s sting dup lume, cu a eî fiin,

'ale eî sterpe iubiri» -).

Lacrmile de cin i duioasele cugetri ale feciorului

de împrat, cel ce fusese odinioar norocos la vînat, m
pornise i pe mine pe triste gîndurî ; îmî veneau acum
unul dupe altul aminte atîtea falnice visuri ale juneeî

mele, care, împreun cu anii cei rpezî, s'aîi nimicit în

zadarnicul deert... cci rpezî, vaî ! rpezî se strecoar

aniiiî f

Eheu, fugaces, Postume, Postume
Labuntur anni -)

1) Lamartine, Meditations poetiques : A Elvire :

«Vous tomberez aini, courtes fleurs de la vie !

Jeunesse, amour, plaisir, fugitive beaute,

Beaute, present d'un jour que le ciel nous envie,

Ainsi vouz tomberez, si la main du genie

Ne vous rend Timmoralite.

Vois d'un oeuil de pitie la vulgaire jeunesse.

Briliante de beaute, s'enivrant de plaisir

;

Quand elle aura tari sa coupe enchanteresse,

Que restera-t-il d'elle ? A peine un souvenir

;

Le tombeau qui l'attend l'engloutit tout entiere.

Un silence eternei succede a ses amours...»

-) Horatii Carmin. II. XIV.
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Dar era noapte în toat puterea cînd începur s ne

salute ltrtorii din satul Bisoca. In bttura casei aren-

detî ardea un foc mare ; descâlceai la flacraia tros-

nitoare a brazilor, i domnul Sterie arendaul ne ei cu

plin înainte. într'o min inea o bot cu pstrvi viî,

proaspei i sglobiî, pescuii în prîul spumegos de sub

poala umbrit a Pietrelor Fetei; în cea-1-alt purta o cuc
cu iepurai de cas, plocoane trmise de stariul unui

schit vecin, carele hrnete i prsete în curtea mns-
tirii d'alde aa arzoî i spornic vînat, rar în ar la noî

i botezat în Codicele civil, art. 468, cu numele pozna
de Lapinii inui pe lîng cas, iar în Dicionarhil limbeî

Romane^ elaborat cu proiect dup însrcinarea dat de

Societatea Academic Roman^ pagina 981, cu aceia, tot

aa diochiat i puin romîneasc, de: «Ciinicule sau cu-

nicley specia de animali, d'in genul iepurelui^ forte asse-

mine cu iepurele^ i de acea-a numitu pre a locurea i
iepure de casa^ francesce lapin».

A dori s aflu care sunt locurile unde, vorbindu-se

neao romînete, se mai zice i altfel, bun-oar,— cine'l,

cine'l, pus'aî degetul pe el ? — Cuniclu i Lapin,

D'aa ltinie dobitoceasc,

d'aa pclitoare franuzeasc
unul Domnul s fereasc

limba noastr printeasc

!

Dar domnul Sterie, din tind, ne poftete la mîncare.

Drumul, basmul i gîndurile melancolice m'au secat la

stomac; m grbesc dar a intra în cas, unde ne ateapt
masa, care de mult st întins.

Fiind-c, tu îns n'aî fost poftit împreun cu mine, te

las afar i drept mîngîiere, îî trmit de departe, ca hran
intelectual, bun de rumegat, aceast poveste încurcat,

-oind'o cu o prieteneasc salutare.... cam slab i ear-

id mîncare!...
Dar s fie cu iertare.

CâcI suntem la vînâtoare!

Al. Odobesea. —Opere complete. I. 16
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Post-scripUim. — Nu m ierta contiina ca s nu în-

dreptez o eroare ce s'a strecurat în paginele de maî sus.

Am zis c la noî guvernul nu s'a ocupat niciodat de a

regula vîntoarea. M'am înelat. Rposatul C. Negruzzi,

carele nu a fost numai un scriitor de talent, de spirit i
de inim, ci a maî fost i directore al Oficiului de Sta-

tistic din Moldova, ne d în scrierile sale urmtoarea

not plin de interes i sprijinit pe calcule nediscutabile:

«De la 26 Ianuarie 1841 pîn la sfîritul luî Decemvrie

1845, s'au ucis, dup cataloagele Vistieriei, aceti lupi:

în anul
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cViu de la vîntoare, prietene, unde am împucat un

lup. D'mî voie deci s-î vorbesc despre el.

c Toat lumea cunoate lupul, fieara asta carnivor i
nesioas, dumanul pstorilor i groaza oilor. Din vremea

regelui Edgard, la anul 966, lupii n'au maî vzut pmîntul

Englitereî
;
i cînd, din toate staturile Europei erau pro-

scrii, numai în Moldova, — sunt acum cinci anî, — vie-

uiau ca în sînul unei republice, încît era o blagosloveuie

cum lupii i jidanii creteau i se înmuleau! Ins la 1841,

ministerul trebilor din luntru fcu o legiuire prin care

se puse pre capului de lup. ranii începur a-î ucide,

pstorii a (î maî linitii; i oile a dormi maî fr grij.

*Spun — nu tia de e aa, — c lupii vzînd osînda ce

li se pregtete, au ales o deputie dintre eî, care viind

în capital, î-a tocmit un vechil ca s le apere dreptul

ce'î închipuiau c au. Acesta le-a fcut o jalb lung i
lat, în care dovedea tetragonicete c, de la desclicarea

luî Drago, lupii au trit în bun pace în ar, c n'a mai

fcut nimeni sprafc ca s vad cîte oî s'au mîncat ; c
de vreme ce lupii sunt lsai ca s mnînce oî i oile ca

s fie mîncate de lupi, apoi dup toate formele, legile i
obiceiul pmîntuluî, lupii se cuvine a fi volnici s mnînce
oi, .C.I., .c.l.

€ Ministrul Lupu Bal le întoarse jalba cu nadpis zicînd

c obiceiul pmîntuluî poate sluji de lege, cînd nu este

vtmtor legeî, i numai atunci li se va lua în bgare
de seam reclamaia, cînd vor da înscris i chiezie c
nu vor maî minca carne, ci vor pate troscot, ca nite

dobitoace ce sunt.

€ Deputaii eir cu coada între vine, gîndind la nedrep-

tile oamenilor. Viind la gazd i simind apetit, se puser
la mas. Osptarul le dete bor cu miel, cotelete de miel

i friptur de miel.

— «E bine! strig unul din eî, — maî zi-mî c este

dreptate în lumea asta. Oamenii mânînc oî, i noi s
nu mîncm ?
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— «Ba s mîncaî, domnii meî ; — le zise un june su-

pleant de profesor, — omul i lupul sunt lsai ca s m-
nînce carne ; dinii lor cei cîinetî o dovedesc. Eu cînd

nu mnînc carne, nu pot pronuna nici cel d'întîî vers

din Eneida,

Arma virumque cano, etc.

«Din vorb în vorb, lupii spuser viitorului filozof

scopul soliei lor i neisprava cu care au eit de la Mi-

nistru.

— «Advocatul care l'aî avut era un ignorant, le zise

acesta. Sunt sigur c nicî rudimentele limbeî latine, ale

limbeî mume, nu le cunotea. Sunt sigur c petiia ce

v'a fcut era plin de barbarisme i de solecisme i
scris cu slove ciriliane. S v fac eu o suplic cu litere

latine i vei vedea cum voî face capot pre ministrul cu

tot departamentul su».

«îndat le scrise o jalb cu litere latine, care se mîntuia

prin acest calambur

:

Lup te chiam i lup eti

Lupii dar ce prigoneti ?

«Omonimul lor ministru le rupse jalba, zicînd c nu'î

plac poeii i c, cu toat cuscrenia ce eî arat c ar

avea cu dînsul, nu poate clca datoria postului su; prin

urmare porunci unui comisar de poliie s-î întireasc din

ora.

«Ajungînd la barier, nenorocitele fiare îî scuturar

praful de pe copite, i lcrmînd, tinser labele spre cer,

cuvîntînd acest blestem ...;..
, . , , , . , .... . .

^>

Aci autorul îî precurm povestea, necunoscînd, dup
cum se vede, coprinsul blestemului bietelor fiare nedrep-

tite. Dac pe ling tot spiritul i talentul ce el avea,

rposatul G. Negruzzi ar fi posedat i darul proorocieî,

el negreit ar R pus în gura lupilor un blestem de felul

acesta

:
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«F, Doamne, ca toi aceia cari au gîndurî rele asupra

noastr s fie osindii, spre pedeapsa lor, a citi dintr'un

capt pîn 'ntr'altul, toat Precuvîntarea la Manualul Vi-

olatorului romînesc ; dar tot de odat oprete-î, Doamne,
de a se folosi cîtuî de puin de învturile coprinse

chiar în corpul Manualului, cci fr de aceast a ta p-
rinteasc ocrotire, va fi de acum înainte vaî i amar de

neamul lupesc, în ara binecuvîntat a Romînilor, unde,

de la desclictoare, blajina localnic stpînire ne-a îng-
duit s trim ca în sînul luî Avram, fr de a ne maî
sastisi cu statistice iscodiri

!

< Amin !»

XII.



Jupan Rnicâ Vulpoiul ^)

BASMU PENTRU COPII, LOCALIZAT.

A fost odat
Ca nici o dat

;

Daca n'ar fi,

Nu s'ar povesti

pe vremea cînd chiar i dobitoacele ajungeau s se fac
domni i boieri aci pe pmînt,... a fost un puî de leu,

mîndru i frumos, carele, fiind el din vi de domni, fia-

rele i lighioanele îl aleser pe dînsul ca s fie peste ele

maî mare, i de aceia îî i ziser Leonil împrat.

Aflînd îns Leonil împrat c dobitoacele nu triesc

în bun pace unele cu altele i c cele maî tari jefuesc

pe cele maî slabe, fr mcar s cear voie de la dînsul,

el hotrî într'o zi s adune la sfat pe toi supuii sî, ca

s le dea de tire cum c voiete cu tot dinadinsul ca

lucrurile s mearg într'altfel pe viitor. De aceia, îndat
trmise preste tot locul poruncî stranice ca toî de acum
înainte s aib a tri în cea maî bun înelegere i ca s
nu maî fie voie a se face cuiva vre o nedreptate, fr de

tirea i de învoirea împriei. Tot-deodat, porunci s
se chieme la curtea domneasc tot neamul dobitocesc.

Atunci venir din toate prile, psri, lighioane i fiare,

1) Din biblioteca ilustrat pentru copii, editat de D-1 Socec. Bu-

cureti 1875.
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animale de tot felul, care maî mari, care maî mici, i toate

se închinar împratului i îî mulumir din bierile inimeî

pentru porunca îneleapt ce o dedese. Dar pe cînd toate

cpeteniile dobitocetî se adupase la curtea împrteasc
ca s ie sfat, de odat se li vestea cum c unul numai
dintre fruntai lipsea i c^ acela cu nici un pre nu voete
s vin. Acesta era chiar jupîn Rnic Vulpoiul, lighioan

viclean i priceput. Lesne îneleser toi pentru ce nu

cuteza s'î arate faa dinaintea împratului ; cci pretu-

tindeni erau cunoscute multele mieliî ce el fcuse, cl-

cînd i puind pe tot minutul la uitare poruncile date de

stpînire. i adevrul era c toate dobitoacele veniser cu

cîte o plîngere împotriva lui, afar numai de buna lui rud,

vtaful Bursucel.

Mai întîi ei cu jalb, vornicul Lupu Falc-Lat, cerînd

s * se fac dreptate pentru toate necuviinele cu care

jupîn Rnic Vulpoiul îndrznise a se purta ctre soia

i ctre copii* d-sale. Apoi se art cu plîngere tot împo-

triva lui, aprodul Potaie Dulu i medelnicerul Urechil

Iepura ; dar cel care din toi sbiera maî tare i mai fr
de ir era chiar Mgril vechilul, pe care îl alesese de

advocat dobitoacele cele mai puine la minte. îndat îns
ce toi acetia îi sfîrir pîrile i jeluirile lor, vtaful Bur-

sucel, ca o rud bun, începu s apere cu vorba pe veri-

orul su Vulpoiul i p'aci p'aci era s'l scape de ori ce

osînd, cînd de p dat se repezi în mijlocul adunrii, cu

penile i cu cearta sbîrlite, vestitul logoft Cucurigu Co-

co, carele în gura mare, declar tuturor c jupînul R-
nic i-a fost ucis pe pruncii i pe pruncele d-sale :

—
«împrate! striga bietul Cucurigu — f dreptate celui mai

«nefericit dintre Cocoi. Cocoana Cloc, soia mea, sco-

sese o spuz, o mîndree de puiori, i cu toii împreun
«triam noi norocii, sub paza citorva duli din cei mai

«voinici. Dar într'o zi, mielul acela de Rnic veni în

«bttur la noî, îmbrcat cu o ras clugreasc i pre-

<fcîndu-se c înva pe dinafar porunca Mriei-Tale, ca
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«s'o aib în veci aminte. Noî biet, amgindu-ne de haina

«luî cea mincinoas, nu ne-am temut de dînsul, ci am
«urmat a colinda rsipiî d'a lungul gardului, ba chiar i
«de a rtci prin blrii, departe de paznicii notri. Atunci

«vaî! vicleanul, îndat ce ne simi fr de aprare, dete

«nval printre srmanii puiorii meî i pe cîî dintr'îniî

«apuc, pe toi îî sugrum. Iat, privete : puica mea cea

«maî iubit zace aci moart dinaintea Mrieî-Tale i eu,

«Mrite împrate, cu lacrimile în ochi cer s mi se fac
«dreptate!»

Leonil împrat se supr foarte i se întrista adînc de

acestea : deci nu voi s maî dea crezmînt spuselor i
aprrilor vtafului Bursucel. îndat porni pe banul Martin

Ursul, unul din ceî maî de frunte boieri aî curii, pentru

ca, cu voie fr voie, s-î aduc pe vinovatul Rnic.
Acesta îns, ocolind primejdia, fcu bun primire baniîluî

Ursul i-î fgdui c va merge cu dînsul ; dar maî înainte

de plecare, îl pofti ca s'i arate un loc unde el zicea c
se pot gsi multe faguri de miere, de cele ce plac aa
de mult urilor. Cînd ajunser îns la un loc cunoscut de

Rnic, el dete brîncî Ursului, i acesta czu, biet, cu pi-

ciorul prins într^o curs ; iar Vulpoiul fugi p'aci 'i e dru-

mul, rzînd cu hohote i strigînd mereu

:

— Joac bine, mo Martine !

S 'î dau miere de albine.

Abia scap srmanul Urs din curs, lsînd în mînile s-
tenilor vecini, care umblau s-1 ucid de bti, jumtate

blana de pe dînsul i mai ales coada întreag. Vezi de

aceia nici nu maî are ursul coad ! Aa jumulit, beteag

i ruinat, el se întoarse înapoi la curtea luî Leonil.

împratul, mînios tare, trmise atunci pe postelnicul

Motan Cotoiul, carele era vestit prin iscusina luî, cu po-

runc s aduc cu ori ce pre pe Rnic ; dar nici p'a-

cesta nu '1 ls Vulpoiul nepclit. El îl tot mîn cu vorba,

îl lud c e vîntorul cel mai minunat i puindu-i mîn-
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dria în joc, îl îndemn în sfîrit s se cerce a vîna oareci

5i chicanî într'un ambar întunecos, unde tia bine c sunt

întinse lauri pentru ca s se prinz într'însele dihoriî i
alte lighioane striccioase. Bietul Motan, picînd i el în

<:apcan, mirlia de durere i de fric din luntru : iar

Rnic, btînd cu laba în preiî ambaruluî, îî striga de

afar rîzînd :

— Tprru, pisic ! Tprru, motan !

Prins'aî oarec or chican?

Postelnicul Cotoi mînc i el o btaie bun ca vru-
su banul Ursul i se întoarse la curte, plouat ca vaî de

dînsul i cu coada între picioare. Atunci, toi într'o unire,

osîndir la moarte pe jupîn Rnic Vulpoiul, pentru c
nu inuse în seam poruncile împrteti i îî btuse joc
de trmiiî stpîniriî.

Cu toate acestea, vtaful Bursucel tot se maî rug s
se fac rudei sale i o a treia chimare i se însrcina

chiar dînsul a'l aduce. Cînd Vulpoiul vzu viind pe cre-

dinciosul su prietin Bursucel i înelese de la dînsul c
nu maî este loc de joc, se gîndi i el c ar fi maî bine

s se duc însui la împrie. Dar cu cît maî mult se

apropia de curte, cu atît i se fcea maî mult grij, v-
zînd mai ales cum se grmdea gloata ca s-1 vaz tre-

când. Cu toate acestea, Rnic merse de se închin
smerit i cu supunere la împratul, carele nici gînd n'avea

s-î dea iertare. El povesti foarte lmurit neajunsurile

ce pise la dînsul banul Martin i postelnicul Motan
i se art gata a rbda ori ce asprime a soarteî. Atunci

pîrîtoriî lui eir la lumin, avînd în capul lor tot pe ves-

titul vechil Mgril ; dar eî erau aa de numeroi, avo-

catul sbiera aa de urît i Rnic se apra cu aa mult
iscusin, încât muli din adunare începur a dori ca s-1

vaz scpat. îns tocmai atunci se deter pe fa cele maî

groaznice mielii ale luî, i judectorii, toi într'o unire, îl

osîndir ca vinovat bun de spînzurtoate. îndat atunci, ru-
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dele lui toate prsir curtea, i împratului nu-i pru bine

de aceasta, cci acele rude i rebedeniî erau multe la

numr i tot dobitoace cu putere i cu dare de min.
Boierii Lupu Falc-Lat, Martin Ursul i Motan Cotoiul,

zu, nu prea tiau cum o vor scoate la cptîî cu în-

deplinirea pedepsei ; iar Rnic, simind toate aceste greu-

ti, îî btea joc pe ascuns de dîniî i începuse a se

chibzui cum s fac ca s scape nevtmat. Cînd i se

puse treangul de gît ca s'l spînzure, el se rug s fie

îngduit a-î mrturisi în faa lumii pcatele, maî nainte

de a muri. I se dete voie; i el, numai atîta atepta. Dup
ce povesti nemerniciile tinereelor sale, prin cuvinte me-
teugite, dete s îneleag c, în viaa luî, furase o mare

comoar de bani i de scule, cu scop de a opri i de a

nimici un complot ce se urzise împotriva luî Leonil îm-

prat. Auzind aceste cuvinte, împrteasa prinse mare

dorin de a ti cum i ce fel se petrecuse lucrurile i ea

înduplec pe soul su ca s dea voie luî Rnic s spuie

toate maî pre larg. Acesta, prefcîndu-se c ar fi adînc

ptruns de mustrare i de grij, istorisi îndat o lung
poveste despre un complot care s'ar fi urzit maî de de-

mult între banul Martin Ursul, vornicul Lupu Falc-Lat
i postelnicul Motan Cotoiul ca s dea jos de pe tron pe

Leonil împrat i se rdice pre Martin Ursul la scaunul

domnieî. Ca s nu lase nicî o bnuial asupra adevru-

lui scornirilor sale, el amestec în acel închipuit complot pe

rposatul tatl su, care murise de mult, i chiar pe prie-

tenul i ruda luî, vtaful Bursucel. De pre spusele luî,

toat acea urzeal era întemeiat pe o bogat comoar
de banî, cu care rsvrtitoriî aveau de gînd s cumpere

pe ostaiî, pe paznicii i pe slujitorii împratului; iar el,

Rnic, furînd acea comoar i ascunzînd-o, scpase zilele

luî Leonil împrat,

Aflînd acum maî întîî despre toate acestea, împratul

i împrteasa începur a cam dori s capete pe seama

lor acea vestit comoar i cercetar pe Rnic despre
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locul unde ea se afl ascuns ; dar Vulpoiul iret gsi

atunci vremea numai bun ca s intre la tocmeal asu-

pra iertrii sale. împratul cam sta la îndoial ; dar îm-

prteasa ceru cu tot dinadinsul ca jupan Rnic s fie

iertat. Acesta spuse atunci c comoara se afl pitit în

preajma unei fîntînî, în mijlocul unei pduri, departe,

foarte departe ; iar, fiind-c împratul nu prea voia s dea

crezmînt la o istorie aa de neauzit, Vulpoiul chim
drept dovad, pe bietul medelnicerul Urechil Iepura,

carele tremura de fric, spre a mrturisi i el dac nu

e adevrat c se afl departe, foarte departe, o pdure,

întocmai ast-fel dup cum el zisese.

Ciudat lucru se pare, dar împratul se mulumi cu

aceast mrturie. El bucuros ar fi mers însui cu Rnic
pân la acea pdure, dar Vulpoiul, rumegînd în mintea

lui alte nesdrvniî, îl rug s-i da voie a se duce mai

întii la o mînstire, de precum se legase cu sufletul, ca

s se roage pentru iertarea pcatelor sale. împratul nu

fcu nici o împotrivire. Pe banul Martin i pe vornicul

Falc-Lat îî bg la închisoare ; iar kir Behehe Berbe-

cil, care era i îrcovnicul palatului, citi lui Rnic o mo-

litv ca s-î fie drumul norocos. Se lu tot atunci hot-

rîre ca toat curtea împrteasc s'l atepte în cale, nu

departe de locul unde avea s mearg i ast-fel el se

porni. Dar ca s nu'i fie urît singur la drum, el rug pe

Behehe Berbecil i pe medelnicerul Iepura ca s'l în-

soeasc amîndoi mcar o bucat.

Cînd se vzu aproape de cas, fcu ce fcu i despri

pe tovarii lui, unul de altul i îndat înghesui pe bietul

Iepura la o strimtoare i-i suci gîtul. Apucase, el i ai

lui, de i mÎBcase carnea srmanului dobitoc, cînd sosi

Berbecil ca s caute pe soul su de drum. Rnic îi

spuse c medelnicerul Urechil, simindu-se cam ostenit,

se închisese într'un cuptor ca s doarm mai linitit, dar tot

de-odatâ el adogi: — tii, frate Berbecil c trebue îndat

s pleci înapoi ca s duci împratului o scrisoare foarte
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însemnatj din care negreit c i d-nieî tale i se vor trage

mari foloase i veî cpta mult trecere pe ling împratul,

dac îî veî duce cît maî curînd darurile care sînt în aceast

desag.»

Cum auzi una ca asta, gugumanul de Behehe începu a

slta i a se gudura de bucurie, pe cînd Vulpoiul cu Vul-

poaica i cu Vulpioriî lor edeau lungii pe pat i se uitau

cu mirare la dînsul cît de pozna juca el de veselie. Rnic
îî atîrn de gît atunci o desag, în care el ghemuise pielea

Iepuraului jupuit i mîncat, i îî fcu vînt s plece.

Putei s v închipuii ce suprare coprinse pe împrat
cînd deschizînd desaga cea cu tirile i cu darurile, în loc

de acestea, pic dintr'însa pielea srmanului Urechil !

Atunci pricepu c chiar i pe dînsul îl înelase mielul de

Rnic. Banului Martin i vornicului Falc-Lat le dete

drumul de la închisoare, iar pe kir Behehe, împratul, ne

maî voind s '1 vaz în ochi, îl ls pe seama Lupului ca

dînsul s-1 procopseasc cum va ti i s-i gseasc leac

la toate neajunsurile cîte suferise. De atunci s'a i fcut

ruptoare ca berbecii i oile s fie jefuite de lupî. Dar nici

cu atîta nu se mulumi împratul, ci dete i o serbare mare,

numai pentru ca s aduc mîngîiere lui Falc-Lat i lui

Martin Ursul, pe carî îi nedreptise. Tocmai în mijlocul

veseliilor acelei srbtori, sosir i alte tiri despre mieliî

maî proaspete ale jupînului Rnic Vulpoiul. Mîniindu-se

atunci împratul peste msur hotrî s trmi toat ordia

sa ca s prpdeasc cu totul pe acel îndrzne îneltor.

Dar vtaful Bursucel, tot mereu credincios veriorului su,

se grbi a-i da de tire i'l îndemn ca s vie cît mai

neîntîrziat la curte i s rspunz însui la învinovirile

ce i-se aduceau. El se înduplec i veni.

Bursucel se duse la împrat ca s-1 roage s primeasc

pe ruda sa, jupînul Rnic ; iar acesta, cînd se vzu din-

naintea lui Leonil, se apropie cu îndrzneal de tron i
dete în genunchi, în faa tuturor lighioanelor adunate,

împratul, cu glas aspru, îi imput c ar fi ucis mielete
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pe sluga lui cea credincioas medelnicerul Iepura, i c
el a pricinuit moartea îrcovniculuî su, kir Behehe, carele

cinta aa frumos în stran. La acestea, Rnic cu far-
nice cuvinte, se prefcu pare c ar fi adînc mîhnit de

cele ce s'au întîmplat; dar totdeodat, el art o mare

mirare de cîte auzea i strui fr de ruine a zice c
Berbecil, iar nu el, a ucis pe epura ca s ia de la dînsul

nite bogate daruri pe care chiar el, Rnic, le dase cre-

dinciosului medelnicer ca s le duc maî iute Mriei Sale.

Dar împratului i-se fcu acru cu atîtea încurcturi, ne-

tiind ce s mai aleag din aa multe minciuni, i de

;
mult suprare se scul i plec la vîntoare, lsînd pe

boierii si s fac cum vor ti.

Rnic îns nu-î perdu cumptul i pe loc îî dete în

gînd s cear ajutor de la o veche prietin a lui, b-
trîna jupîneas Albina, care era de cas la împrteasa,

îî fcea dulceuri i îi descînta de deochi. Dînsa puse pe

fie-care zi la împrteas cîte o vorb bun pentru Rnic,
: ast-fel în cît nu i se fcu nici un ru. Maî pe urm ea

se ispiti a aduce aminte despre sculele pe care Vulpoiul

zicea c le ascunsese, le lud precum se pricepu mai

f.bine i încredina pe stpîn-sa c Rnic singur ar fi în

stare s le gseasc i s i le aduc, dac i s'ar da dru-

mul de la închisoare. Pe de alt parte, jupîn Vulpoiul

mijloci ca s se opteasc la urechia împratului despre

[
multele slujbe pe care le fcuse Statului rposatul tat-

su, pe cînd tria ; mai pe urm el ceru ca cei ce l-au

pîrît s dea cel puin dovezi i în sfîrit, ca s curme

maî iute toate greutile, propuse ca neînelegerea între

dînsul i dumanii lui, s se sting printr'o lupt dreapt.

Pe vremea de atunci era obicei i lege ca ori-ce sfad,

orî-ce ceart i ori-ce judecat s se sparg cu btaie
;

prile protivnice se apucau la trînt i care din doi biruia,

aceluia îî rmînea toate dreptile.

Propunerea lui Jupîn Rnic se inu seam i voinicul

Falc-Lat ceru numai decît ca el, i nu altul, s intre
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în lupt cu Vulpoiul. Acesta îns tiind bine c lupul e

maî vîrtos la vîn decît dînsul, se cam codea i cuta
prilej s scape ; dar toate fur de prisos, cci Lupul era

foarte îndîrjit din pricina tuturor rutilor pe care R-
nic cu drept i cu nedrept le aruncase asupra luî. Se

hotrî dar lupta fr de cruare i se alese ca loc de b-
tae arcul rotund al tîrleî împrteti.

A doua zi, dup ce trase un somn bun toat noaptea

i mînc ca un voinic dimineaa, Rnic intr în cercul

luptei cu prul de pe dînsul lins i prelins, cu trupul uns

peste tot cu ulei. Aa îl învase jupîneasa Albina, care

se pricepea la tot felul de farmece bbeti ; ba ea îî f-

cuse i descîntece ca s poat birui pe dumanul su.

Lupul i Vulpoiul se puser drept în fa unul cu altul

;

iar toate cele-l'alte dobitoace, de la împrat pîn la pîr-

clab, i de la Vldic pîn la opinc, stau rînduite jur

împrejurul arcului i priveau cu ochii sticlii la lupta voi-

nicilor. Vulpoiul începu îndat s-î învîrteasc coada cea

stufoas, ca o aprtoare, i prefcîndu-se c vrf a s fug
arunc cu ârîn în ochiî Lupului, de-î lu vederile; în-

dat sri iute pe dînsul i se cerc din toate rsputerile

ca s-l sfîie i s-1 sugrume. Dar vornicul Falc-Lat,

opintindu-se i dînsul, printr'o suceal puternic, culc jos

pe Rnic, îl propti sub picioare i-î înfipse colii în laba

luî. Vulpoiul îns nu'î pierdu srita într'o primejdie aa
de mare, ci întorcîndu-î pe furi ochiî în partea staulului,

unde se închisese pentru acea zi, turma de oî a împra-

tului, începu s strige : — «Saî, jupîn vornicC; c'au scpat

mieii din staul i-i mnînc cîniî!» — Lupul lacom i
prost se rpezi s apuce i el un cîrlan; dar în vremea

aceasta. Vulpoiul sprinten îî sri în chic i-'l doborî jos.

L-ar fi ucis pe loc dac însui Leonil împrat nu i-ar fi

2is s-l ierte cu zile.

Din minutul acela jupîn Rnic Vulpoiul rmase tare

i mare, i fr de vtmare. împratul puse de-1 îmbrc
cu caftan de catifea roie îmblnit i îl fcu mare vistier.
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Toi de toate prile venir de se închinar la dînsul cu

smerenie i supunere, ba înc i la cocoana vulpoaica i
la coconaiî vulpiorî, care sosir îndat la curtea împ-
rteasc.

Trecu astfel cît trecu ; dar fiindc nravul din fire nu

are lecuire, jupîn Rnic Vulpoiul nu se ls de mînc-
toriî i de vicleuguri, nici cînd ajunse om de frunte.

Mieliile lui se deter din nou pe fa ; dar în rîndul

acesta, nu-1 maî ajut nici un meteug, ci fu silit s fug
i de la curtea împrteasc i de la casa luî ; hoinar i
pribeag, el de atunci înainte îî petrecu viaa furiindu-se

prin tufe i prin vizuini, huiduit i batjocorit de toi, pîn
ce într'o zi, umblînd, dup nravul su cel vechi, s se

vîre într'un cote cu giiiî, copoii din bttur îl urmar,
îl zrir, îl luar în goan prin pdure, îl prinser i'l

fcur micî-lrmicî. S-î fie rîna uoar !

încâlceai p'o coada de vulpe

i spusei cui vru s'asculte

basmul luî Ranic Vulpoiul

pe care l'a rpus copoiul.

Bucureti, 1875.



Tigrul pclit. ')

POVESTE PENTRU COPII, LOCALIZAT.

Maî deunzi eram la Galai i pentru ca s 'mî treac

de urît i s maî aflu i cîte ceva, am eit sm primblu

la port. Norocul a voit ca s întâlnesc îndat pe un vechi

amic al meu, pe care de mult nu'l vzusem i s petrec

cu dînsul cîte-va ore foarte plcute. Amicul meu este un

negutor din partea locului, om foarte considerat i foarte

iubit de toat lumea, fiind-c el, prin munca sa, i-a cî-

tigat o avere însemnat, de care se bucur, fcînd bine

CUI poate ; iar firea luî este aa de vesel i de glumea
încît cu dînsul nu poate cui-va s i se urasc. tie s
spun i s descrie o mulime de lucruri pe care însui

le*a vzut i le-a învat în numeroasele sale cltorii

;

cci, fiind de prini din Galai, el, de tînr s'a înrolat ca

matroz pe o corabie englezeasc i, cutreierînd toate rile

i toate mrile lumii, s'a ales pîn în sfîrit cu mult minte,

sntate, avere i voie bun. Astfel este amicul meu domnul

Stancu Poloboc, cu care m primblam maî deun-zî pe

portul Galailor.

Vorbind cu dînsul cînd de una, cînd de alta, ne oprirm

în faa uneî mîndre corbiî englezeti, care plutea falnic

d'asupra apelor Dunriî, lnuit în ancorile eî ; dintr'însa

se descrca felurit marf i maî ales butoaie cu cpînî
i cu bulgrî de zahr. Amicul meu, aducîndu-î aminte

1) Din biblioteca ilustrat pentru copii, editat de d-1 Socec.
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CU plcere de timpul tinereii, pe cînd i el n'avea alt

locuin decît o astfel de scoic uria de lemn, îmî arta

i 'mî explica folosul i întrebuinarea diferitelor pri ale

corbiei, precum catarturî, pînze frînghiî, cîrme, palimarî

i altele.

In timpul acesta, matrozii corbiei i crtoriî sau ha-

malii portului umblau în sus i în jos, ca furnicele, sco-

înd din magaziele adînci ale pîntecosuluî vas plutitor, ba-

loturi i butoaie cu marf, încrcîndu-le pe roabe (sau,

cum ar zice la Galai, pe taraboane), i aducîndu-le, pe

un podior de bîrne, pîn la mal, unde le aezau în tean-

curi. Toate acestea se fceau cu o iueal, cu o aprin-

dere, cu un zgomot care m asurzeau i m ameeau ; dar

totui îmî plcea foarte a m uita, cci toi erau veseli,

sprinteni i lucrau cu inim i cu mulumire.

Pe cînd în acea învlmal taraboanele încrcate cu

marf trepdau în toate prile, purtate în fuga mare de

matrozi, se întîmpl ca dou din ele s se ciocneasc i
butoaiele de zahr se rsturnar pe jos, rostogolindu-se

care în cotro apuc. Unul din butoaie se i desfund în

acea cdere i zahrul în bulgri, ce era în el, se risipi

pe pmînt. îndat cîniî, cari nu Hpsesc în portul Galailor,

se rpezir s îmbuce din el, socotind, bietele javre fl-

mînde, c au dat peste vre-o man ; dar matrozii, ca s 'î

deprteze, deter brîncî butoiului crpat, carele sucindu-se

de o dat, acoperi, ca într'o cuc, pe unul din lacomi.

Toat lumea se puse pe rîs ; dar maî mult i maî tare

decît toi rîdea amicul meu Stancu Poloboc ; îî dase la-

crimile în ochi i se inea la piept i la pîntece, bietul om,

de hohotele ce îl podidise. Mie unuia îmî era team s
nu se înece cu atîta rîs.

Cînd se maî potoli aceast veselie, abia putu s îmî

vorbeasc, stpînindu-se cu anevoin.
«Frate, — imî spuse, — cînd am vzut întîmplarea cu

inele i cu butoiul, mî-am adus aminte de o istorie ce

m pit eu, sunt acum muli anî, tocmai prin insulele

Al. Odobetca. — Opere complete. I. 17
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Africeî
;
i trebuie s tii c de cîte ori îmi vine în

gînd istoria tigrului, pe care l'am pclit aa de frumos,

zu, nu m pot opri de a rîde ore întregi».

i spuind astfel, Stancu meu se porni din nou pe rîs.

Eram foarte curios s cunosc istoria tigrului pclit ; dar

abia maî tîrziu o putui afla de Ia amicul meu, carele mî-o

povesti într'astfel

:

«Pe cînd eram matroz, lucrînd i cîtigîndu'mî pînea pe

o corabie englezeasc, se întîmpla adesea ca s cltorim
pentru negoul nostru pîn prin ri foarte deprtate, i
treceau une-orî luni întregi fr ca s vedem pmîntul cu

ochii, ci numai valurile mreî jur împrejurul nostru, iar

d'asupra capului, cerul, cînd albastru i senin, cînd întu-

necos i posomorit.

«Dar cînd, atunci, dup o lung plutire soseam la vre

un rm, mare plcere era pentru noi de a ne coborî din

corabie i de a clca pmîntul eapn sub picioare. Era

pentru noî, corbieriî, ca o zi de srbtoare, cînd puteam

s gustm un prînz linitit, întini la umbr, pe iarb
verde. Ins ocaziunile de acest fel erau aa de rare încît

une-orî ne coboram chiar pe rmuri pustii i necunoscute,

fr de a purta cea maî mic grije de primejdiile ce ni

se puteau întîmpla.

«Intr'o zi dar, trgînd cu vasul la coasta unei insule

nelocuite din mrile Africeî, mi se fcu tare dor de a vedea

de aproape i de a pipi xu piciorul iarba cîmpului. Ceruî

atunci voie de la cpitanul corbiei ca s m dau jos la

mal i s petrec cîte-va ore pe uscat. Matrozii, tovarii

meî, nu prea aveaii încredere în acele locuri necunoscute,

i abia gsii unul dintr'îniî, un american înalt i uscat,

cu barb dar fr musti^ carele primi s m însoeasc
în cltoria mea pedestr. Luarm cu noî o spat gras
de rîmtor afumat, o butilc cu vin de cel maî bun, un

urcior cu ap proaspt i cu aceste merinde, ne pornirm
veseli ctre mal.

«Cînd m simii, eu unul, pe uscat, trsei de bu-
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curie i chiuind trsei un puî de dan romînesc, o cor-
biasc vîrtoas de Galai: iar tovarul meu, americanul,

vzînd aa, începu i el s tropote în faa mea, jucînd

foarte serios i pe cneal un dan englezesc ce se

chiam «Gî^». Danul îns ne fcu gol la inim i îndat
ne veni în gînd s gsim un adpost de soare ca s ne

aternem masa. Eu cutam cu ochii în dreapta i în

stînga ; mi se pornise, biet, minile cu dor ctre rcoroa-

sele dumbrvi din lunca Seretuluî; acolo. în insula cea

pustie i prigorit de soarele african, abia se zreau cîî-va

copaci din aceia cu ramurile 'nalte i uie, care se chiam
palmty i nite tufi slbatic, pe unde mai tot-d'a-una cui-

beaz erpii cei veninoi cu plesnitori la coad i alte

fiare urîcioase.

«Pe cîmpia eas, vzurm îns un ce negru i rotund,

despre care nu ne prea puteam da seama. Stturm cît-va

la îndoial dac ne vom îndrepta sau ba ctre acel punct

necunoscut, care, dreptul lui Dumnezeu, ne cam punea la

ingrijare ; dar americanul meu scoase un ochian din bu-

zunar i, îndreptîndu'l ctre acel punct, vzurm curat i
lmurit c obiectul bnuit nu era alt-ceva decît un butoi

de lemn, aezat în mijlocul cîmpiei.

— «E un poloboc!» — strigai eu cu bucurie, vorbind

moldovenete, pare c'a fi fost chiar în portul Galailor.

— «O ! o ! Poloboc !» — repet americanul de mai multe

ori cu mirare i din minutul acela, el nu m mai chiam
altfel pe nume decît Poloboc. In urm, matrozii cei-1-ali

fcur toi ca dinsul, i iat cum, iubite amice, 'mi-a rmas
numele de Stancu Poloboc, de care nu m plîng cîtui

de puin.

«Fie dar Poloboc ! noi alergarm îndat pîn la butoiul

cel minunat i acolo, la umbra lui ne i aezarm ca s
ne facem prînzul. Rezunaî amînduoi de doagele lui, cer-

cuite, deertarm veseli butelca de vin, îmbucînd i din

spata afumat. Lumea ni se prea toat a noastr, i crez

c în palate de marmur i pe covoare de mtase, n'am
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fi trit maî fr grije decît la umbra butoiului, pe iarba

cea verde.

«Dar pe cînd noî gustam aa dulci i linitite plceri,

un mare pericol ni se pregtea. Se vede c mirosul mîn-

crilor i rsunetul veselelor noastre cîntrî deteptar pe

un tigru, mare i flmînd, care dormea ascuns sub un tufi

învecinat. Fiara cea slbatic, semnînd la trup ca o pisic

uria, la pr galben i vrgat cu negru, se scul binior

din locul unde era pitit, se furi printre blrii i pe

tcute se apropie de butoiul nostru. Ajunsese foarte aproape,

cînd noî auzirm fîîind în dosul butoiului. Ne scularm

deodat în picioare, trîntind jos talere i pahare, i cînd

determ cu ochii de acea groaznic dihanie care sticlea

privirea eî încruntat asupra noastr, inima în noî se fcu
cît o gmlie de ac ; tot sîngele ne peri din fa

;
prul

ni se ridic vulvoi i ne crezurm maî mult mori decît

vil. Cu noî, arm n'aveam. Fieara rcnea cu turbare, rînjea

i-î arta colii. Butoiul singur ne desprea de dînsa.

«Ce s facem? încotro s'o apucm?
«Tigrul lungi pasul ca s ne ajung ; noî ne strecurarm

împrejurul butoiului. El începu s iueasc, dînd ocol po-

lobocului ; noî alergarm maî tare în jurul luî. i astfel^

noî înainte i tigrul dupe noî, ocolirm de miî de ori bu-

toiul. Nici dînsul nu ne putea prinde ; dar nicî noî nu

puteam scpa. începusem a crede c soarta ne-a osîndit

la groaznica pedeaps de a ne petrece de aci înainte toat

viaa, dînd mereu raite i tîrcoale în jurul butoiului, cu

tigrul dupe noî.

«Vai! ce viitor de spaim! — ziceam noî în minile

noastre, turbate de fric i de osteneal.

«Dar se vede c i tigrului i se urîse cu aceast goan
rotocolit, întocmai ca alergtura cailor cînd treier la

arie. El de o dat se opri în loc, i cugetînd un minut,

se repezi s sar drept d'asupra butoiul ca s ne ajung
îndat pe partea cealalt. Dar, cum drese, cum fcu, c
srind, i se acar labele de dinainte de buza butoiului,,
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care era desfundat. Greutatea fieareî îl fcu s se clatine

i s se povîrneasc în partea eî. Noî atunci, (pare c cerul

ne-a luminat) rsturnarm polobocul cu fundul în sus, toc-

mai d'asupra tigrului ce sta acat de buza luî, i fîeara

rmase sub butoi, ca un oarece prins în curs. Atunci

amîndoî srirm pe fundul vasului i ne proptirm din

toate rsputerile d'asupra luî, ca nu cum-va lighioana în-

furiat s-1 ridice de o dat în sus i s scape de la în-

chisoare.

< Tigrul rcnea cu turbare i se zvîrcolea amarnic între

doagele polobocului, izbind într'însele cu capul, cu labele,

cu coada, cu ce putea. Noî apsam d'asupra cît ne sta

prin putin, gîndindu-ne acum c ne-a ajuns alt nevoie
;

cci într'adevr, ceea-ce cîtigasem era numai o schimbare

de osînd. In loc s dm vecinice ocoale butoiului, acum
ne vedeam silii s stm toat viaa d'asupra luî, prop-

tindu-1 ca s nu se mite.

<^Dar norocul ne maî ajut i în rîndul acesta!

cDin multele sucelî i învîrtelî ale tigrului de dedesubtul

polobocului, coada luî cea lung i stufoas, scp deo-

dat pe gaura cepului ce era dat la fund, i ei ca un

pmtuf la iveal. Cît vzurm noi aa, tovarul meu se

prinse cu amîndou mînele de dînsa, i eu de el,^ i cu

multele noastre siline, cu mult nevoie, o trserm toat

afar pe gaura cepului.

cCe maî coad! par'c era un earpe flocos, cu dungi

galbene i negre, 'apoî lung, s te fi încins de dou orî

cu dînsa ! D'a fi putut atunci s o retez de la curmtura
eî, negreit c a fi pstrat-o i pîn acuma.

«Americanul îns i eu, ne gîndirm atuncî într'altfel.

i s vezî c ru nu ne-am gîndit. Ce nu'î d omului în

cap la vreme de nevoie I

«Vzînd aa lungime de coad, ne apucarm s'o înodm
de vre-o dou-treî orî i, fcînd ast-fel dintr'însa un cît-

maî ghemul, mult maî gros decît vrana prin care ea eise,

izbutirm de a lega pe tigru de butoi.
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— «Urra ! ! !» — strigarm atunci amîndoî cu o nespus
veselie, i srind jos de pre butoi, p'aci ne fu drumul

!

O luarm la fug" cît ne ineau picioarele i apucarm
drept ctre corabia noastr.

«Tigrul smunci atunci butoiul i îî scoase capul la lu-

min ;
dar trupul luî rmase jumtate în fundul vasului,

încît abia putea s se mite din loc. Scpînd la sntoasa,
noî ne întorceam ochii din cînd în cînd spre dînsul, ca

s rîdem de turbarea luî, cci de cîte orî voia s fac o

micare^ el simea i auzea polobocul rostogolindu-se i
hodorogind în urma luî.

«Cînd în sfîrit ne vzurm noî în corabie i tigrul ur-

lînd la mal, eu, simindu-m atunci în largul meu, rîdeam

din berile inimei i pisînd pumnii, dup obiceiul nostru

romînesc, strigam în gura mare :

— «Sîc, tigrule, sîc ! Sîc, c te-am pclit!»
«Iar americanul meu, i toi matrozii dup dînsul, îni-

rai d'a rîndul pe coverta corbiei, repeeau cu hohote de

rîs : — Poloboc ! poloboc !

«Atunci i eu, vzînd c cu meteug am scpat de

primejdie, ziceam romînete :

Poloboc nu-i dobitoc

!

Poloboc e cu noroc !»

Iat istoria tigrului pclit pe care mi-a povestit-o rîzînd

amicul meu de la Galai.

Rîdeî i domnia-voastr, dac v este pe plac!

Bucureti, 1875.



Zece basme mitologice.

Prelucrate dup G. W. Cox, Tales of ancient Greece.

I.

Epitemeu i Pandora.

O ceart mare se scornise între Zevs i oameni. Titanul

Prometeu, cel cu minte mult, inea cu acetia i-î înva
s .nu fac pe placul noului zeu, ce coprinsese cu sila st-

pînirea tatlui su Cronos.

El le zise : — «Mî oamenilor ! acest Zevs e lacom de

avuii i de daruri ; dac voi, cînd înjunghiai vite în

onoarea lui, i le vei închina cu totul, apoi s tii c vei

ajunge curînd s dai de capt tuturor turmelor voastre,

ori oft de numeroase ar fi. Aide mai bine s facem cu

Zevs o tocmeal pentru-ca i voi oamenii i el, s v
bucurai de cîte o parte din vitele jertfite în ecatombe^

adic cu sutile, pe altarele zeilor».

Atunci el alese din cirezi un bou mare i frumos, îl în-

junghie i fcu dintr'însul dou pri. într'una puse vin-

trele i carnea, i le înveli în pielea boului ; în cealalt

aez numai oasele, bine înfurate în grsime. Apoi zise

lui Zevs aa: tAlege-î partea ce veî voi, cu hotrîre c
cea pe care vei pune acum mîna, s rmîn întotdeauna

pe seam'î».

Zevs se lacomi i întinse pe loc mîna la partea unde
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lucea grsimea ; dar cînd vzu c sub dînsa erau numai

oase, foarte tare în sine se mînie. Cu toate îns, din acea

zi înainte se fcu datin ca, în sacrificii, oamenii s în-

chine zeilor numai oasele i grsimea de la victime.

Ca s-î rzbune pe seminia muritoare a oamenilor,

Zevs hotrî s nu le maî trmit jos pre pmînt, focul cu

care el îî druia mereu maî înainte, i astfel îî ls în

mare lips, suferind foarte de ger, de întunerec i de foame.

Dar Prometeîi se rpezi în cer, rpi de acolo foc, îl as-

cunse în eava unei trestii, i îl aduse oamenilor înapoi.

Cînd Zevs afl una ca aceasta, el se înfuria aa de tare

încît asvîrli cu trznetul în Prometeîi i trmise pre cre-

dinciosul su vestitor Ermes ca s'l prinz, s'l duc toc-

mai pe piscurile sterpe ale muntelui Caucaz, i acolo s-1

ferece de stînc cu ctue epene de fer, punîndu'î streaj

un vultur care s'î sfîie mereii inima cu clonul su ascuit.

Dar nici cu atît nu se împca Zevs ; el maî scorni i
un mijloc de a munci pe bieii oameni muritori. Iî aduse

aminte c Prometeîi îî povuise i'î îndemnase s nu pri-

measc nici un dar de la zeî i c lsase cu dîniî pe

frate-sîi Epimeteîi, ca s le poarte de grije i s-î fereasc

de vicleniile fiului lui Cronos.

Atunci Zevs se gîndi intr'astfel : «Seminia omeneasc
nu tie pîn acum ce este nici boala, nici durerea, nici

certurile, nici rzboiul; nici furtiagurile, nici trdarea

;

cci toate aceste rele le ine închise Epitemeu într'o cutie

pus sub bun paz. O s fac ce voî face ca ele s
scape de acolo i s umple pmîntul de mieliî i de nevoî>>.

îndat chem pe Efestu, meterul focului, i'i vorbi aa :

— «S'mî gteti un ce minunat, cu care zeii aîi s d-
ruiasc pe oameni. S iei rîn i s plmdeti cu dînsa

un chip de femee. S'o faci cît mai frumoas la vedere
;

dar s bagi într'însa o fire rea, pentru ca dînsa s'mî
rzbune de cîte rele mi-aîi fcut mie oamenii».

Efestu lu rîn i plmdi, de pre cum i se spusese,

un chip frumos de femee. Zeia Atena o îmbrc cu o
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rochie minunat i pe cap îî puse o cunun, de unde
atîrn o maram ca pînza pianjinuluî, de abia îî ascundea

umerii i peptul, alb ca zpada. Ermes o înv un grai

plin de farmec i sufl într'însa un cuget nesios i ne-

astîmprat, pentru ca s tie a îndupleca i a aîa pe

neamul omenesc. Apoi Efestu o duse în adunarea zeilor,

i toi rmaser încîntaî de frumuseile eî.

Atunci Zevs luînd-o de mîn, o dete luî Epimeteu, i'i

zise aa: — ctiî ceva? M'am gîndit c voî oamenii sun-

tei, biet, împovrai de munc mult pre pmînt, i c
v lipsete o fiin care, prin dulcele eî desmîerdrî, s
v pun inima la loc dup atîtea grele osteneli. De aceea

noi zeii nemuritori ne-am îndurat de soarta voastr, i,

spre a v aduce o blînd alinare, iat, v druim aceast
mîngîioas fiin a femeeî pe care am i numit'o Pandora^

fiind-c este înzestrat cu toate darurile».

Epimeteu, cel cu mintea tîrzie, uimit de frumuseile Pan-

dorei, uit poveile fratelui sii, i împreun cu dînsul

toat seminia muritorilor se amgi de cuvintele luî Zevs
i primi darul, care îi fermeca pe toi, îndat ce dau cu

ochii de dînsul. Dar, vai ! bucuria nu le inu mult.

Pandora, nesioas de a ispiti toate, vzuse o cutie

mare, pitit mai cu îngrijire decît ori-ce alte avuii, în

baca cu comorile lui Epimeteu. îi ardea inima s tie ce

va fi într'însa. Deci, într'o zi se furi de soul ei cel prea

lesne încreztor, i ridic capacul cutiei.

De-odat scpar dintr'însa cu grmada, ca nite iesme

pocite, certurile i btile, nevoile i boalele, hoiile i tur-

brile, grijile i necazurile toate.

Coprins de spaim, abea apuc ea s lase rapide ca-

icul în jos. Pe fundul cutiei rmsese, pitit, doar nu-

ai sperana. De aceea, abea dac cu dînsa se mai poate

mingîia une-ori srmana omenire de cîte rele a rspîndit

pre pmînt nesocotita Pandor.
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II.

BRIAREtJ

Mare nemulumire era în palatele Olimpuluî, loca al

zeilor nemuritori, de cînd Zevs biruise pe zeii ceî btrînî

i se aezase cu sila pe scaunul împrtesc al tatlui su
Cronos.

El inea acum în minele sale trznetul ; sub picioarele

luî zceau grmdite tunetele i fulgerile, i toi zeii rîn-

duiî împrejuru-î, tremurau de fric dinaintea puterii i
mririi luî.

E\ le impunea însrcinri grele i le vorbea tot aspru,

voind prin astfel de purtri stranice, s întemeieze dom-

nia luî fr cumpt peste toi zeii de pe uscat i de pe

mare.

Toat ziulica^ agerul lui vestitor Ermes trepda în sus

i în jos, ca s duc în toate prile poruncile sale ; cci
Zevs voia ca toat firea s-î fie de o potriv supus, i
nu-] mai aducea cîtuî de puin aminte de timpul pe cînd

i dînsul era slab i fr putere.

Atunci se auzir din partea zeilor pmîntului i ai mrii,

suspine i oapte înfundate de nemulumire, i ei toi se

adunar la un loc ca s se sftuiasc.

Posidon^ împratul valurilor întunecate, înnl mai în-

tîi : glasul i vorbi aa: — «Ascultai-m pe mine, voi,

Ero i Ateno ; hai s ne resculm împotriva luî Zevs i
s-i artm c el n'are nici un drept de a ne stranici

pe noi ! Vedei bine cît de ru se poart de cînd i-a în-

cput puterea în mîni. Nu-i mai aduce de loc aminte

c tot noi l'am ajutat în rzboiul ce a avut cu tatl su
Cronos

;
iar dup ce l'am fcut s înving^ el tocmai pe

soii luî ceî mai puternici îi nedreptete maî tare. Pe
Promoteîi, titanul binefctor care a dat focul înnapoî

muritorilor i i-a scpat de groaznicele urgii ale gerului

i ale foamei, iat c a pus s-1 ferece pe piscurile sterpe
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ale Caucasuluî. De oarece nu i-a fost team s lnuiasc
într'astfel tocmai pe un titan, bag bine de seam^ Ero,

s nu-î abat într'o zi de mînie, ca s te nenoroceasc

maî ru i pe tine î»

Atena vorbi atunci într'astfel: — «înelepciunea luî Zevs

i-a prsit minile ; toate faptele sale sînt acum numai

viclenii i trdri. Ce mai ateptm ? Hai s-1 prindem i
s-1 frecm eapn c nu doar s ajung cerul i p-
mîntul a fi cu totul prada luptelor i a btilor».

Deci se jurar cu toii ca s nu mai rabde asupririle

luî Zevs, i dup ordinul lor, Efestu furi nite ctue
uriae, cu care s-1 ferece îndat ce somnul greu i se va

lsa pe pleoape.

Dar zeia Tetis, ascuns în petera ei de mrgeanurî
din fundul mrilor, auzise cuvintele lui Posidon i ale

Atenei. Ea se înnal de pe mare ca o cea alburie i
se aternu în genunchi dinaintea tronului luî Zevs. Ii îm-

bria picioarele i 'i vorbi aa : — «Ascult-m i pe

mine, o Zevs ! Zeii nemuritori tremur de fric dinaintea

puterii tale ; dar ei sînt amrîi de vorbele-i aspre i de

stranica-î purtare; ei zic c înelepciunea a prsit min-

ile tale, i c faptele-i sînt acum numai viclenii i tr-

dri. Mai ascult-m înc, o Zevs ! Efestu a furit ctue
uriae ; iar Era i Posidon, împratul mrilor i fecioara

Atena s'au jurat c te vor fereca îndat ce somnul greu

va lsa pe pleoapele tale. D-mi voie s-i aduc aci

pe Briareu, uriaul cu o sut de mîni, ca s te apere la

nevoie. Cît va fi el lîng tine, n'ai s te temi nici de
mînia Erei, nici de a lui Posidon. Dar, îndat ce va trece

imejdia, adu-î aminte o Zevs, ca s stpînetî cu blîn-

dee i cu dreptate, cci cel ce voete a domni, nesoco-

tind binele i iubirea supuilor sî, acela zile lungi de

mnie nu are. Apoi iar nu uita c acelora cari -au dat

ajutor, nu se cade s le faci ca lui Promoteu pe care l'aî

ferecat pe stîncile Caucazuluî. Va veni poate o zi cînd
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VOI cere i eu ceva pentru fiul meu Achileu, aduî-

aminte c eu te-am scpat de ctuele luî Efestu».

Zevs rspunse cu omenie, i vorbi aa : — «O Tetis,

grbete i adu-mî încoace pe puternicul Briareu ca s
m apere cu suta luî de brae ; iar pentru cele ce mî-ai

spus, s nu aibî nici o team, cci Zevs nu va nesocoti

povaa ta cea bun, i ceilali zeî nu vor maî avea cuvînt

de aci înnainte a se plînge de strnicia mea i de vor-

bele mele aspre».

Atunci Tetis chem pe Briareu ca s ias din bierile

pmîntuluî i s vin întru aprarea luî Zevs. Uriaul se

art în palatele Olimpuluî i îndat toi zeiî începur a

tremura, cînd îl vzur alturi cu Zevs, carele acum se

rsfa în puterea sa.

Cu toate acestea, el le vorbi într'astfel: — «Ascultai-m

bine, voî, Ero, Posidon i Ateno ! Eu, ale voastre planurî

le cunosc; tiu c aveaî de gînd s m puneî în lanurî,

ca s scpaî de relele mele purtrî. Dar s nu aveî nicî

o temere. Fiî de aci înnainte totdeauna cu voie bun la

îndeplinirea îneleptelor mele voinî i v jur c nu veî

maî avea cuvînt a v. plînge c Zevs este un domn crunt

i viclean».

Aa se fcu iar pace, în cer, pe mrî i pe pmînt.

III

Deucalion.

De pe scaunul su, înnlat pe muchia înnorat a Olim-

puluî, Zevs privi la fiiî oamenilor i-î vzu pretutindeni

dedaî cu patimile, fr de a purta cîtuî de puin grija

dreptiî. în inimile lor rutatea crescuse mereu ; iar, spre

a îmbuna pe zeî, eî închipuise un soî nou de înjunghieri

i de sacrificiî, care mohorîse pmîntul cu sînge.

Departe, în vile adîncî ale Arcadieî, fiii luî Licaon îî

petreceau viaa numai în ospee i, în necumptata lor
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rtcire, vorbiau vorbe nesocotite i nelegiuite chiar i
despre Zevs. De aceea, Zevs se coborî însui de pe scau-

nul su i se duse s vaz de maî aproape faptele i
traiul lor.

Soarele era pe scptat, cînd un biet unchia btrîn se

apropie încetinel de porile cetii Licosura. Ptetele luî

crunte îî atîrnau pe umeri, i barba luî, alb i deas,

ascundea trenele de pe dînsul. Sosea greii i anevoie

unchiaul, cu toiagul în mîn, trgînd cu urechea la chio-

tele de veselie ce se auzeau din deprtare.

El ajunse în sfîrit pîn în piaa cea mare a cetii
;

acolo, fiii lui Licon se grmdir îndat împrejurul luî,

vorbindu-î aa: — «Eî! bine aî sosit unchia btrîn! Tu
trebue s tii multe. Eî ! ia s vedem ! Ce aî s ne maî

spuî ? Nu cum-va aî s ne povestetî de pe cînd a rsrit
pmîntul din berile luî Haos ? Ccî de btrîn ce etî, tu

trebuie s fi i fost atuncî de fa !...»

i, btîndu-i joc intr'astfel de unchia, eî îl puser s
az pe jos, ling masa lor cea mare. Apoî îî ziser

:

— «Azî noî am înjunghiat o mulime de victime, luî Zevs.

Te-aî nimerit tocmai bine, ca s capeî i tu o prticic

din ospul nostru >.

Atunci umplur cu vîrf o strachin cu crnuri de om
i-o întinser ; ccî vrsînd sînge omenesc ei socoteau

-: vor face maî pe placul zeilor.

Dar unchiaul azvîrli cît colo strachina mohorît i de-

'at se ridic voinic în picioare. Semnele btrîneiî pie-

ur de pe faa lui aprins, iar focul care scapr dintrînsa,

încinse i mistui într'o clip pe fiii lui Licaon. Ccî acela

se artase lor era însui Zevs i trznetele luî îi fcuse
praf i cenue.

Dup aceea, Zevs se întoarse în Olimpul su i, de mî-

)S ce era, fcu semn apelor s se reverse pe d'asupra

pmîntuluî i s înnece pe fiii oamenilor, ca s-î pedep-

seasc de multele lor nelegiuiri.

Austru! sufl atunci cu turbare ; nori întunecoi i în-



270 • AL ODOBESCU

desaî cu ploaie, venir mereu de se aternur în voia lor

peste tot cerul, cci vînturile de miaz-noapte, cari risi-

pise ceaa i abureala pmîntuluî, sta strîns ferecate în

fundul temnielor. Deci, începu cerul a turna iroaie în

cît i vl i dealuri, totul pe pmînt era înnecat ; rîurile,

covîrind? matca lor, se revrsar peste cîmpiî, i apele lor

«e ridicar mereu pîn pe coastele munilor.

Dar pe o culme de munte din ara Ftieî, îî avea casa

lui, Deucalion, fiul luî Prometeu El, de acolo de sus, se

uita cum creteau mereu apele împrejuru-î; cînd îns, ele

ajunser s acopere vile de la poalele muntelui, Deuca-

lion chem pe soia sa, pe Pira, fata luî Epimeteu, i-i

vorbi aa : — «Iat c ne-au sosit zilele prevestite odini-

oar de tatl meu, de îneleptul Prometeu. Gtete tu chi-

votul lucrat de mine, i pune într'însul merinde îndestule

pentru cît timp va ine potopul pe pmînt. Colo în de-

prtare, tocmai pe stîncile Caucazuluî, Prometeu st fere-

cat cu ctue de oel i un vultur îî sfîie mereu inima
;

dar, pe nedrept ; cci iat, cuvintele luî s'au împhnit. El

de demult spusese c rutatea oamenilor are s aduc pe

pmînt o groaznic vrsare de ape. Orî-ce ar fi, nici în-

sui Zevs nu poate face alta decît ceea ce este ursit de

ctre unul, i maî mare decît dînsul, i pe care ei, vrînd

nevrînd, trebue s-1 asculte».

Pira fcu îndat precum îî spusese Deucalion, i umplu
chivotul cu de toate. Eî ateptar pîn ce apele, suindu-se

aproape de culmea munilor Ftieî, scldar poalele vasu-

lui pregtit de Deucalion. Atunci petii se strecuraii în-

not printre vîrfurile btrînilor ulmi din codri i pluteau

alturi cu butenii noduroi de stejari, iar leurile de oa-

meni înnecaî se clteau i se rostogoleau pe faa apelor.

Deucalion, din corabia sa, vedea cu groaz cum acele

chipuri învineite de voinici, de copile i de prunci, eeau
uneori la iveal pe d'asupra valurilor ce spumegau în col-

cote, i apoi îndat se afundau în ^înul lor.

Opt zile de-arîndul chivotul fu purtat pe ape d'asupra
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celor mai innalte plaiuri, i toi fiii oamenilor pierir, afar

numai de cîî-va, foarte puini, cari-î gsise adpost pe

cite un pisc mai seme de munte. A noua zi, corabia se

opri pe muchea Parnasuluî, i Deucalion, împreun cu so-

ia sa Pira, puser din nou piciorul pe pmîntul care acum
era cu totul pustiit.

Cu 'ncetul i treptat, valurile se scurser prin vî, iar

petii i lighioanele de mare rmaser atîrnate de crcile

copacilor. Pe cît putea coprinde ochiul, nu se mai zrea
împrejur nici o via, osebit numai de vulturii cari da roat

pe cer, pîn ce se repezeau la stîrvurî.

Atunci Deucalin se uit lung la Pira, i pe amînduoi

coprinse o jale adînc. El spuse atunci soiei sale :
—

Cine tie, soro, de vor mai fi rmas i ali fiî de oameni

de cit noi pe pmîntul acesta ? 'apoi iar, cine tie cînd

ne va sosi i ceasul nostru ! Atîta numai putem ti c cel

a-tot-puternic, carele a npustit potopul asupra oamenilor,

s'a îndurat de a ne scpa zilele noastre. Hai ! s 'î cldim
un altar i s ne închinm la dînsul, în semn de mulu-
mit !»

îndat cldir altarul i Zevs ascult cu plcere rug-
ciunea luî Deucalion. De aceea, se pomeni de-odat dînsul

in faa luî, cu trmisul lui Zevs, cu Ermes carele îi vorbi

aa: — «Cere tu acum ce vei voi, i cererea ta va fi îm-

plinit, fiindc numai la tine, dintre toi fiii oamenilor a

dovedit Zevs o min curat i o inim fr de pat.»

Deucalion se închin dinaintea lui Ermes i îi spuse

l-pa: — «Pmîntul acesta a rmas tot pustiu.

E pcat de dînsul ! Noi nu-i cerem alt-ceva decît s
--• iveasc din nou oameni pe dînsul.»

Ermes îi rspunse într'astfel : — «Fie-v pe plac ! dar s
va acoperii feele cu vemintele voastre i, umblînd tot

mereu înainte, s asvîrlii în urm, oasele mumei voastre !»

Dup aceasta, Ermes sbur ctre locuina lui Zevs, i
Deucalion rmase pe gîndurî, cugetînd la cuvintele zeului;

iar, înelept fiind ca i tatl su Prometeu, el pricepu c
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mum-sa trebue s fie însi rîna pmîntuluî, i c, co-

borînd de pe Parnas, n'aveau alta de fcut decît a arunca

pietre în urma lor.

Aa i fcur ; iar pietrele pe care le asvîrlea Deuca-

lion se fceau îndat brbai, i cele pe care le asvîrlea

Pira, se fceau femei, i astfel rsri pe lume o seminie

nou de oameni, cari nu cunoteau pe prinii lor.

Soarele ei iari pe cer i cu cldura sa dogori i în-

eleni huma cea jilav ; de atunci înainte, oamenii avur
a se lupta cu munca cea anevoioas, cari nici pîn acum

nu s'a maî uurat pe pmînt. De aceea, traiul omului a

rmas a fi greu i silnic, ca i piatra din care dînsul se

nscuse.

Dup ce maî trecur anî la mijloc, Deucalion i Pira

fcur copil, al cror neam a stat cu locuina în munii

din Ftia. Din fiul lor Elen s'a prsit poporul viteaz al

Elenilor, iar din fata lor, Protogenia, s'a nscut Aetliu

carele în viaa lui a fcut multe fapte minunate i al crui

fecior, frumosul Endimion, doarme dus pe colnicul din

Latmos.

IV.

Patimele Demetreî

Persefona cea frumoas se juca cu alte fete, soae ale

eî, pe cîmpia Eneî din fericita ar a Sicilieî. Ea era fata

mult-iubit a mamei Demetre, pe care toat lumea o cin-

stea ; cci mama Demetra era ctre toi bun i darnic

;

iar de cît fiic-sa Persefona nici o fat nu era maî vesel

i maî voioas.

Aa dar, ea se juca cu veselele eî soae culegînd flori

de pe cîmpie i împletind cu ele cunune ca s împodo-

beasc lungile lor cosie. Adunase ele o mulime de roze

de -ofrneî, de viorele, de crinî i de zambile de pe pa-

jitea cea zmluit, cînd Persefona zri în deprtare un
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Stuf îndesat de ghiocei înflorii ca prin minune ; erau o

sut de aceea tulpin i rspîndeau un miros îmbttor
prin cer, pe mare i pe pmînt.

Ea se rpezi în grab ca s culeag minunatele flori

;

dar, de o dat se crp i se deschise rîna dinaintea eî,

i dintr'însa ei un car poleit cu patru telegari negri ca

tciunile. în car era un brbat cu chip mîndru dar poso-

morit, pare c faa luî nu tia ce e zîmbetul, nici inima

luî ce e bucuria.

într'o clip el sri jos din car, prinse în brae pe Per-

sefona, o sui alturi cu dînsul, i, dînd bici cailor, se fcu
cu totul nevzut în adîncul pmîntuluî.

Cînd sosir fetele la acel loc, stuful cu ghiocei era în

fiin, dar soaa lor Persefona perise ; ele o cutar în

toate prile, pe cîmpia Eneî, cu gîndul c se va fi pitit

unde-va ; dar, nu o putur gsi nicieri pîn tîrziu înserat;

atunci întorcîndu-se, de voie de nevoie, spre cas, ele tre-

cur maî întîî pe la mama Demetra ca s 'î spun c nu

pot ti ce se va fi fcut fiic-sa, care a perit fr veste

dintre ele.

Mare jale coprinse pe mama Demetra, cînd afl una ca

aceasta. Ea îndat se îmbrc cu veminte de lîn neagr,

lu în mînî fclii aprinse i se duse s caute pretutindeni

pe fiic-sa Persefona, alergînd pe cîmpi i peste ape, din

ochi lcrimînd i pe toi întrebînd dac nu cum-va o a

vzut cineva. Dar nimeni nu tia s-î rspunz ce se f-

cuse fata eî.

Tocmai dup ease zile ea se întîlni cu Ecata, doamna
luneî i, cercetîndu-o i pe dînsa, Ecata îî zise : — c Glasul

i l'am auzit, strigînd pare c'ar fi rpind'o cineva ; dar cu

ochii nu am vzut'o i nu tiu unde va fi dus.»

Mama Demetra îî urm calea înainte. Merse cît merse

i se întîlni cu Elios, domnul soarelui i-î vorbi aa :
—

tElios, ftul meu, tu carele cu fclia soarelui le vezi toate

pe pmînt, nu cumva veî fi vzut tu pe fiica-mea Perse-

fona? Spune'mî adevrat, Elios, ftul meu!»

Al. Odobescu. — Opere complete. I. 18
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Luî Elios i se fcu mil de multa eî durere, i 'î rs-

punse aa : — Ba am vzut-o, mam Demetro. Ades, îm-

pratul Iadului, a rpit pe fiic-ta Persefona, ca s o ia

de soie i s'o fac împrteas peste ara cea adînc i
întunecat din fundul pmîntuluî.»

Cît era de întristat biat mama Demetra, ea îns nu

ÎI putu stpîni mînia, cînd afl una ca aceasta ; de atunci

înainte hotrî s nu îî maî calce piciorul în palatele de

pe culmea Olimpuluî pe care Zevs, împratul cerului^ i
le înlase în nori d'asupra reî Tesalieî, fiindc ea pri-

cepuse îndat cu numai c voia lui Zevs îndrznise domnul

Iadului s fure pe fiic-sa Persefona.

Se coborî dar la vale de pe muntele Olimp i apuc
rtcind o cale lung. Tocmai ctre sear, pe cînd soa-

rele începe a se ascunde în tasul su de aur din dosul

dealurilor tivite, ea ajunse la porile cetii Eleusis. Acolo

ezu jos lîng o fîntîn a crui ap p;refirîndu-se prin

iarba deas, se scurge într'un iaz limpede, umbrit de un

mslin cu frunzi stufos.

Tocmai atunci veneau dup ap, voioase i cu urcioa-

rele pe cretet, fetele lui Keleu, domnul din Eleusis. Ele

vzur la fîntîn pe mama Demetra i, cu toate c nu o

.cunoteau, îneleser de pe portul i de pe faa ei, cît de

tare era amrît biata btrîn.

O întrebar* cu blîndee daca nu pot cumva s-î fie de

vre-un ajutor. Mama Demetra le mulumi i le povesti c
a perdut o fat, pe care a cutat'o peste tot locul i nu

a putut'o înc gsi. Atunci fetele deter curînd fuga a

cas, ca s cear de la prini voie s le aduc ca oaspe

pe biata bab strin i se întoarser îndat, sprintene i
vesele, îndrt i 'i vorbir aa : — «Hai ! vino cu noi acas.

Tata, mama i noi toate îi vom da ce 'i va trebui i vom
face ce ne va sta prin putin ca s 'i uurm durerea.»

Mama Demetra se înduplec de mîngîioasele lor cuvinte.

Keleu i soia luî o priimir cu voie bun în casa lor.

Dar i dînsa le fu întru toate de aa mare ajutor, încît
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nu numai neamul lui Keleu, ci întreag cetatea se bucura

l se luda mereu de buntatea i de înelepciunea mamei
Demetre. De aceea, se hotrîr cetenii s îî înale, cu

cheltuiala lor i numai pe seama eî, un mîndru loca, pe

o mgur înalt, chiar în mijlocul cetii.

Acolo tri, timp de un an, Demetra preuit i ludat
de toi, dar ascunzînd maî adesea în taina singurtii,

mîhnirea i dorurile inimeî sale. Ea luase la dînsa, ca s
îl creasc i s-1 învee, pe Triptolem, unicul fecior al

lui Keleu.

îns copilul, de bine ce-1 îngrijea noua sa ddac,
ajunse a o iubi maî mult pe dînsa de cît pe mama luî

cea adevrat. Dintr'aceasta, soia luî Keleu prinse pic
asupra mamei Demetreî i ceru s iea înapoi de la strin
pe copilul de suflet, carele numai dînsul mîngîia ceva pe

Demetra de perderea fiicei sale.

Scornindu-se atunci o ceart între amîndou muierile,

mama Demetra se supr foarte i se porni cu mare urgie

asupra luî Keleu i asupra tuturor oamenilor cari nu tiuse

s preuiasc îndestul buntile eî.

Din minutul acela, toate rodurile pmîntului purtar

blstemul mamei Demetre
;
pomii nu maî daii rod ; hol-

dele nu se maî împodobeau cu spicurî ; iarba i florile nu

mai rsreau pe cîmpiî, earinile erau sterpe i înelenite.

Oamenii i vitele piereau de foamete i de lingoare. Nici

zeilor nu maî avea cine i ce s le închine.

Atunci Zevs, îngrijat, depe culmea muntelui su din

Tesalia îi arunc ochii pe pmînt i vzu c totul avea

s piar depe faa luî, de nu va gsi curînd un mijloc ca

s împace mînia i durerea mamei Demetre.

în dat trmise pe vestitorul su, pe Ermes, în Iad, la

ipratul cel aspru i posomorit ca s 'î fac cunoscut

c trebuie neaprat s lase pe Persefona a se întoarce

la muma-sa. Ades nu cuteaz a se împotrivi, dar Perse-

fona îi era i lui drag, i el nu voia s o piard cu totul

;

de aceea, îî dete s mnînce cîteva boabe dintr'o rodie
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minunat, tiind bine c, dac dînsa va gusta, îî se va face

dor de dînsul i se va întoarce bucuros la el.

Dup aceea, puse s înhame telegarii cei negri ca t-

ciunele la carul cel poleit. Ermes se sui într'însul, alturi

cu Persefona, dete bici cailor i, iute ca vîntul i ca gîndul^

ajunser la Eleusis.

Cînd sosir la porile cetii, Ermes dete drumul tele-

garilor ca s se întoarc la Iad, i pe la apusul soarelui

plec i dînsul ctre Olimp.

Persefona, rmînînd atunci singur, se îndreapt spre

fîntîna cea limpede unde zri ezînd sub mslin, o femeie

btrîn cu vemînt de lîn neagr. Ea pricepu c aceea

trebuie s fie muma eî, care o dorea i o jalea neîncetat.

Cînd sosi aproape de dînsa, mama Demetra auzi o opt
în preajm'î, ridic ochii în sus i vzu pe însi Perse-

fona dinaintea eî.

Cine poate s spun cu ce bucurie o strînse la pept i
o srut ? Fericirea mumei era poate acum i mai mare

de cum îî fusese maî înainte mîhnirea. O mîngîia, o des-

mierda, o cerceta despre toate ce i se întîmplase, i simea
c o via nou i se deteapt în inim.

Pe cînd o sruta i o mîngîia, ea îî zise aa:— «Acum,
fata mea, copila mea dorit, tu etî iari a mea, i cu

mine voi s rmîî pentru tot-d'auna. De acum înainte voi

ti s te feresc de rpitori i urgisitul acela de Ades nu

te va maî prinde în întunecoasa lui împrie».
Dar Persefona îî rspunse: — «Ah! mam, taci; numaî

vorbi aa. Eu nu pol s rmîn pentru tot-d'auna cu tine,

cci pîn nu m'a ridicat Ermes din Iad, soul meu mi-a

dat s gust nite boabe dulcî de rodie i m'a legat cu
acest farmec ca s m întorc la dînsul peste nou luni

de zile. i drept s'i spun mam, nu'mî pare ru, cci,

dei el nu rîde nici zîmbete, dei totul e întunecos în

locaul lui, dar cu mine e bun i blînd, i numaî cînd

sunt cu dînsul se simte îmblînzit. S nu'î par rii mam

;

el s'a fgduit c în toi anii m va lsa s ed cu tine
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aci pe pmînt nou luni de zile ; iar trei le voî petrece

cu dînsul în negrul loca de sub pmînt».

Printr'aceste fgduine mama Demetra se simi i dînsa

mîngîiat ; iar pmîntul i rodurile luî se bucurar îndat
de îmblînzirea eî. Pomii se umplur iar de rod ; iarba

i florile împodobir cîmpiî, i spicurile aurite începur
iar a se îndesa pe holde, legnate de adierea clduroas,

a vereî.

Nou luni de mulumire i de îmbielugare trecur pe

pmînt, i dup aceea, vestitorul Ermes veni cu carul cel

poleit i cu telegarii negri ca tciunile, ca s iea pe Per-

sefona i s o duc în inuturile întunereculuî. Atunci, ea

îi lu ziua bun de la muma sa, zicîndu-î: — «Nu plînge,

mam, i nu fiî îngrijat de mine ; în locaul soului meu
sunt la adpost i la cldur; el m iubete i caut bine

de mine. E bun, i peste trei luni îmi va da voie s m
întorc tot vesel aci pe pmînt».

Mama Demetra îi stpîni inima rea i se hotrî s a-
tepte cu rbdare timpul dorit al înapoierii.

Totui, gîndul ei adesea se repurta cu dor la zilele fe-

ricite cînd Persefona, copil voioas, se juca cu soaele

sale i culegeau flori pe veselele cîmpii ale Eneî.

In rgazurile ateptrii, retras în locuina eî din EJeu-

sis, ea îi afla mîngîierea învînd cu mare tain i îne-

lepciune pe Triptolem, copilul ei de suflet, cum se s-
deasc, cum se creasc i cum se îngrijeasc rodurile fo-

lositoare ale pmîntului, daruri nepreuite al zeiei Demetre.

Acele mree i spornice învturi, pe care zeiasca d-
dac le împrtise învcelului ei, în templul de la Eleu-

sis, chiar i în înlunerecul nopeî, la flacra fcliilor, r-
maser printre popoare ca o datin sfinit, i fur numite

Tainele Elpu<:i}if.
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PosiDON I Atena.

Un oarecare Erechteu începuse s cldeasc o cetate

pe un loc sterp i pietros d'a lungul apelor Kefîsuluî. El

era printele i cpetenia unui popor de mîndri voinici i
cu toate c cetatea luî era înc mic i puin artoas,

dar, în înelepciunea sa Zevs prevzuse c ea are s fie

într'o zi cea maî vestit din cîte ceti s'au înnlat aievea

pre pmînt.

De aceea, un zeu i o zei, adic Posidon, împratul

mrilor, i fecioara Atena, fiica prea-iubit a luî Zevs, se

certau amîndoî care din eî s dea numele su cetii luî

Erechteu. Ca s curme cearta, Zevs hotrî o zi, pentru

ca în faa adunrii tuturor zeilor celor mari cari locuiau

pe culmea Olimpuluî, s li se aleag dreptatea.

Cînd veni acea zi, toi zeii se aezar pe scaunele

lor de aur, rînduite în cerc pe malul Kefisuluî. Maî pre-

sus de toate se înnla tronul luî Zevs, printele zeilor i
al oamenilor, i alturi cu dînsul edea zeia Era, soia luî.

Fiii oamenilor aveau voie s ridice ochiî asupra lor, de

oare-ce Zevs îî lsase la o parte fulgerile sale, iar cei-

lali zei venise i dîniî acolo lipsiî de strlucirile lor,

care iau vederile, ca s fie de fa la judecata dintre Posi-

don i Atena.

Acolo era Febus Apolon, cu lira sa de aur în mîn i
cu chipul su blînd i luminos ; dar ochiî luî nu scprau
scînteie ca în ciasurile de mînie i sulia luî, de care nu

se pot feri sufletele îneltoare i limbile mincinoase, sta

rezimat de scaun. Alturî cu dînsul, edea soru-sa Arte-

mis, fecioara care 'î petrece zilele vînînd pe uscat^fiarele

slbatice i jucîndu-se cu zînele Nimfe prin stuful de pe

malul rîuluî Erotas.

Lîng Zevs se afla Ermes, crainicul carele în adunri

înnal glasul în numele zeilor ; tot tînr, tot sprinten i
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tot frumos, el inea în mîn caduceul, sau toiagul su cu

aripi, prin care îndeplinea poruncile tatlui su. Apoi,

de-a rîndul venir s se aeze Efestu, meterul focului,

i Estia zeia casnic care poart grija vetrei, i Ares

zeiescul rzboinic turbat dup lupte, i Dionisiu cel mult

dedulcit cu ospeele i cu cupele de vin, în sfîrit Afro-

dita, gingaa zei, rsrit din spuma mrilor, care cînd

se ivete umple lumea de zîmbete i de lacrimi.

în faa acestora sta amîndoî mreii protivnicî; atep-

tînd judecata luî Zevs. Atena inea tare în mîna stîng

sulia eî cea nebiruit, i la mijlocul pavezeî sale de piele

de capr, ascuns vederii muritorilor, era acel îngrozitor

chip al Meduseî, pe care nici un om nu-1 poate privi fr
ca s pice îndat mort.

Aproape de ea sta i Posidon, încreztor in marea luî

putere i adstînd cu o trufa nepsare urmele judecii,

în mîna dreapt inea cu mîndrie furca luî cu trei dini,

care zguduie pmîntul i despic apele mrii.

Ermes, vestitorul zeilor, se scul de pe scaunu-î de aur

i cu glas rsuntor, vorbi într'astfel ctre adunarea m-
rea a zeilor: — «Ascultai voina luî Zevs, care va alege

între Posidon i Atena. Cetatea luî Erectheu va purta nu-

mele aceluia dintre aceti douî zeî, carele va face s r-

sar din pmînt, darul celui mai folositor pentru fiiî oa-

menilor. Dac acel dar va veni de la Posidon, cetatea se

va chiema Posidonia; iar de va veni de la Atena, se va

numi pururea Atena !»

împratul Posidon se scoal atunci cu toat fala mririi

sale i izbete jos pmîntul cu tridintele su. Se cutre-

mur muntele pîn în bierile luî
;
pmîntul se deschide,

i, din adîncul su, se rpede un cal, precum înc nu s'a

mai vzut, ager i încordat. Mai alb decît fulgii de zpad
îî era prul, i coama luî rsfirat fîlfîi mîndru în vînt,

cînd btu cu copita în rîn i se porni în vesele des-

ghinurî prin vîlcele i pe costie.

Posidon zise: — «Acesta este darul meu. Privii-1 i nu
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maî stai la îndoial ; dai numele meu cetii ; cci cine

va putea oare s dea fiilor oamenilor un dar maî nepre-

uit decît calul?»

Atena linitit, cu ochii sî albatriî ca cerul se uit

drept la zeî ; ea se plec binior i înfipse în pmînt un

sîmbure mrunt pe care-1 inea în mîna dreapt. Nici o

vorb nu spuse, ci se uita mereu la adunare, fr de nici

o grij. Atunci, se zri încolind din pmînt un lstra,
carele rpede crescu mare, dete ramuri i se acoperi cu

frunze. El se înnal din ce în ce mai mult pîn ce se

art pom mare împodobit cu frunzi verde i stufos, i
încrcat cu rod îmbilugat.

Atunci Atena zise: — «Vezi, o Zevs! nu preueti oare

mai mult darul meu decît al lui Posidon ? Calul, pe care

el l'a druit fiilor oamenilor, va aduce printre dînii b-
tlii, lupte i griji ; iar pomul meu, mslinul, e chiar un

semn de pace i de bilug, o dovad de trie i de s-
ntate, un cheza al fericirii i al libertii. Oare, spune,

nu se cuvine maî bine ca cetatea lui Erechteu s poarte

numele meu ?»

Atunci, într'o unire, se auzir rsunînd din glasul tu-

turor zeilor, aceste cuvinte: — «Darul Atenei este, fr
îndoial, cel maî bun ce s'ar putea face fiilor oamenilor.

El vestete c cetatea lui Erechteu va fi mai mare în pace

decît în rzboaie, i c într'însa libertatea va preui mai

mult decît puterea. Rmîn dar cetii numele Atenei».

Zevs, feciorul lui Cronos, fcu semn din sprincean c
primete de bun sfatul zeilor

;
pletele nemuritoare ale p-

rului su, fîlfîir pe a sa frunte, iar pmîntul se cutremur
sub picioarele lui, cînd se scul de pe tronu-î de aur ca

s se întoarc în palatele sale din Olimp.

Zeia Atena, rmase mai în urm i cat lung i cu dor

la pmîntul care de aci înainte era al ei. Ea îi întinse

sulia ocrotitoare pe d'asupra cetii lui Erechteu i vor-

bi aa :

— «A mea a fost izbînda i aci îmi voi aeza eu Io-
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cuina. Copii mei vor crete aci liberi i fericii, i fiî oa-

menilor de pre aiurea vor veni aci ca s învee legile

dreptii i ale cumptului. Vor vedea ei atunci cîte mi-

nuni pot s fac mînile muritorilor, cînd sunt ajutai de

zeii Olimpului. Cînd îns fclia libertii se va stinge pen-

tru Atena, ea de aci va fi purtat pe aiurea spre lumina-

rea altor popoare. Oamenii vor cunoate c darurile mele

sunt cele mai bune i vor zice pururea c preuirea legi-

lor i dorul neatîrnriî în cugete i în fapte, le vin din

cetatea lui Erechteîi, care va purta în veci numele Atenei!»

VI.

Apolon în delos

Din ar în ar rtcea biata zîn Leto sau Latona,

plin de temeri i de durere, pentru c nici o ar i nicî

o cetate nu voia s-i dea un locor, unde s triasc în

pace. Toate locurile, druite de zei cu bilug, aveau fric

de urgia zeiei Era, care era duman neîmpcat a bietei

zîne Latona.

Din insula Cretei, ea trecuse la Atena, din Atena la

Egina, din Egina pe plaiurile Pinduluî i ale Atonului,

de acolo prin insulile întinsei i albei mri a lui Egeu.

de-a-rîndul, prin Skyros, i Imbros, i Lemnos, i Chios

cea maî frumoas din toate, cerînd pretutindeni un adâ-

)St. Dar îndeert se rugase ea de toate aceste pminturî

v,a s o priimeasc a se aeza în sînul lor. Nicieri nu

cutezase a o primi.

în sfirit ea ajunse i pîn la mica insul pustie din

Delos i-î fgdui c dînsa va dobîndi în viitor o nea-

semuit mrire, dac va voi s o adposteasc pe rmu-
rile eî. Ea îî vorbi într'astfel, înnlînd glasul din depr-

tare: — cAscult-m cel puin tu, insul din marea adînc!

De vei îngdui tu ca Latona s se. aeze cu locuina pe

pmîntul tu, va veni un timp cînd toate popoarele lumeî
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vor pluti cu drag spre tine i vor aduce în sînul tu tot

felul de avuii. Cci pre pmîntul tu voî nate pe Febus

Apolon, domnul lumineî i al vieeî ; iar atunci, oamenii

toi vor veni aci ca s afle voinele luî i s cîtige prin

daruri a lui bun priin».

Insula Delos rspunse : — «Zîn Latono, tu fgduietî
lucruri mari ; dar se aude zicîndu-se c puterea luî Febus

Apolon are s fie aa de mare, încît lumea întreag abea

o s'l încap, i c nimic pe lume nti"'î va putea sta îm-

potriv i c abia dac lumea întreag îî va fi de ajuns.

Apoi, uite-te i vezi cît ^ de îngust i de sterp coprinsul

meu. La mine, vaî! n'ai pe ce s puni ochiul. Deci, 'mi-e

team c \m Apolon îi va fi urît pmîntul meu pietros i
sterp. El, de aci se va duce în vre-o alt ar mai plcut^

unde i se vor înnla templurî mree, i atunci avuiile pe

cari tu mi le fgduietî, el le va hrzi altor popoare ;,

iar eu, biet, voî râmîne tot prsit i pustie!»

Dar zîna Latona se jur pe cerurile fr margini de pre

capul ei, pe pmîntul nemsurat ce o împresoar, iar mai

cu seam pe negrele ape ale rîului Stixul, care scald

poalele Iadului, se jur c în Delos va fi negreit adpostul

sfinit al lui Febus Apolon, i c d'alungul anilor scumpe

miresme vor arde altarele luî.

Astfel'se întîmpl ca Latona -i afle rpaosul în mica

insul Delos, unde se i nscu, curînd dupe aceea, zeul

strlucit Febus Apolon.

Mare fu atunci bucuria printre zeii nemuritori, cari lo-

cuiau în Olimp i tot aa de mare printre oamenii de pre

pmînt, cînd toi din toate prile vzur faa lui zîmbi-

toare rsrind din ambele mrii pe cerul înveselit.

Templul cel de cpetenie al zeului lumineî fu înnlat în

Delos, i mereu de prin toate rile, venir acolo popoa-

rele ca s cear de la dînsul prevestiri sau oracole, i s
închine la altarele luî victime numeroase i daruri bogate.
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VII.

Apolon Pitianul

Febus Apolon ezu cît ezu la locul su de natere, în

insula Delos din mijlocul mrilor. Pe tot anul se adunau

acolo strnepoii btrînuluî Ion, ca s 'i fac jocuri i sr-

brî dinaintea templului su. Dar cînd crescu maî mare
i se întri, tînrul zeu, cu prul de fir, se simi pornit a

strbate lumea i a o limpezi de iesmele întunericului.

Luînd cu sine lira luî de aur, pe care îî plcea a cînta,

el maî întîî sosi la pragul Olimpuluî, unde sta Zevs în m-
rirea luî, înconjurat de ceî-1-alî zeî nemuritori ; acolo se

puse a cînta, i toi îl ascultar, uimii de plcere. Nou
fete ale luî Zevs, toate metere cîntree, Muzele, se apu-

car i ele a cînta cu viers dulce, fericirile fr de seamn
ale zeilor nemuritori, i apoi nevoile i necazurile bieilor

oameni muritori, cari cu nici un chip nu pot scpa nicî

de btrînee nicî de moarte.

Atunci cele-1-ate zîne i zeie ale Olimpuluî, Orele bla-

jine, Haritele pline de daruri, Ebe i Armonia, dezmier-

dtoarea Afrodit i voinica Artemis, sora lui Apolon, se

prinser în hor, i printre ele se amestecar zeiescii flci,

Ares cel viteaz i Ermes, carele ucise pe negrul balaur

Argos, cel cu o sut de ochi. Astfel se petrecea timpul

în Olimp, cu jocuri, frumos rînduite, cu cîntrî frumos

msurate; iar Zevs, în a lui mrire, se bucura din suflet

de aa mîndre serbri.

Lui Apolon îns îî ardea mai cu seam de a folosi pe

muritori cu virtutea sa i de a-î alege pe uscat un loca

statornic, de unde s rspîndeasc printre oameni lumin
prevestitoare a oracolelor sale.

El se coborî de pre Olimp în ara Pierieî, la cetatea

lolcos, i pre cîmpia Lelantei din insula Eubei ; dar nic-

ieri, pe acolo, nu gsi loc potrivit pentru templul su.

Apoi strbtu apele srate ale Euripului i, trecînd prin
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Micalesa i prin grasele puni ale Temuseî, ajunse pe

locul unde avea s fie Teba cetatea cea sfinit ; dar nici

aci nu voi s se opreasc, fiind-c oameni nu ptrunsese
înc în aceste locuri ; nu erau nici cî, nici poteci, ci

numai codri slbatici.

El îi urm calea tot înainte ; afl pe drum dumbrava
Onchesteî unde pteau ergheliile de caî ale lui Posidon

;

trecu pîrîul limpede al Kefisului, i, lsînd în urm'î mîn-

dra cetate Ocalea, se opri în cîmpiile Aliarteî, tocmai

lîng fîntîna Telfuzeî. Acolo îi veni gîndul a-î cldi un
templu, cci locul era plcut i înzestrat cu de toate ; deci

el vorbi într'astfel ctre fîntîn: — «O, Telfuso, în vl-

ceoa ta cea plcut îmi vine s 'mi aleg eztoare ; aci

vor veni oamenii de pretutindeni s iea povee din ora-

colele mele i s 'mi cear ajutor la vreme de nevoie
;

iar tu vei fi vestit preste tot pmîntul, cînd m vei avea

pe mine de stpîn i de oaspe».

Dar Telfusei nu 'i plcea de fel s vaz pe Apolon
luînd în stpînire vlceaoa ei i aternînd într'însa teme-

liile templului su. Ea îi vorbi atunci cu meteug i 'i

spuse aa : — «Ia, ascult-m i pe mine o Febus Apolone.

Tu umbli s-î faci aci locuin, i nu te gîndetî c în-

tr'acest loc nu vei afla nici o dat rpaos. Cîmpia mea e

larg
; deci oamenii toi aci au s-i poarte luptele lor,

i, cu strigtele lor, cu sgomotoasele lor caruri, încurîn-

du-i armsarii i mulariî, au s tulbure linitea templului

tu sfinit. Apoi chiar i în timpii de pace, turmele i cire-

zile vor veni mereu s se adape în apele mele, i mugetele

lor slbatice vor strica armonia dulcelor tale cîntrî. Du-te

mai bine pîn la Crisa, i alege-i eztoare în vre una

din vile adînci ale Parnasului ; acolo oamenii vor merge
mai bucuros s-ti aduc daruri, din toate colturile lumii».

Apolon se încrezu Telfuzei ; trecu dincolo de ara Fle-

geilor i, suind rpede stîncile Parnasului, se opri la Crisa.

Acolo, într'o vale adînc, umbrit de piscuri prpstioase,

el aez temeliile templului su. Feciorii lui Ergin, meterii
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Trofoniu i Agamede, aducînd de aiurea lucrtori mulî^
înnlar preiî tot cu lespezi lucioase de piatr.

Dar împrejmuirile acestui loc erau pustii, cci aproape
de acolo, la gura unei fîntînî, tria o iasm slbatic, un
balaur uria care prda, i bîntuia jur împrejur, pe oameni
i pe vitele lor.

Fiiul pocit al Erei, cruntul uria Tifaon crescuse la sinul

su cel plin de cugete rele, pe acel arpe veninat i îî

dase domnia peste acele aspre locuri.

Febus Apolon înfipse o sgeat în inima balaurului,

carele czu la pmînt urlînd i svîrcolindu-se ; sîngele luî,

scurgîndu-se pe nsip, fcu o mlatin în care pîn în

sfîrit se nomoli i trupul luî puroios. Atunci Apolon îi

strig: — «Piei aci, fiar turbat; putrezi-i-ar trupul în

aceast rîn, pe care stîrvul tu o va îngra ! De acum
înainte tu nu veî maî chinui pe bieii muritori. Zilele i
s'au împlinit, i nici Tifeu cel cu suflarea veninoas, nici

urgisita Chimer cu trei capete de fiar, nici alte iesme

nu te vor maî scpa ; ci numai muceda rîn i dogo-

reala soarelui vor putrezi aci rmiele stîrvuluî tu!»
Astfel peri balaurul, i într'adevr el putrezi chiar pe

acel loc, carele, de pe limba oamenilor de acolo, se numi
de atunci înainte Pito, adic ptitrejune ; de aceea se dete

i mîntuitoruluî Febus Apolon, la care oamenii se închinau

în templul vestit din Parnas, numele de Apolon Pitianul.

De pe aceste fapte îns, zeul Febus înelese c Telfuza

îl amgise, cci ea nu-i spusese nimic nici despre balaur,

nici despre firea aspr a locului. El se întoarse atunci

ctre dînsa, plin de mînie i-î vorbi aa : — «Telfuzo, nu

i se cdea ie s m îneli prin cuvinte prefcute. Ai voit

s aibî, singur, parte de aceste frumoase locuri. S tiî

îns c nu va fi pe gîndul tu ; voi curma isvorul apelor

tale, i numai eu voî rmînea mare i tare aci!»

îndat rostogoli de pe muni, cîte-va stîncî d'asupra is-

vorului, i apele încetar de a maî curge, iar vîlceaua stîr-
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pit a Telfusei rmase pustie i prsit, pe cînd, din po-

poarele serbau mrirea luî Apolon Pitianul, în templul su
«trlucit de la Crisa.

VIII.

NiOBE I Latona

Odinioar, pe vremea de demult, era într'o cetate gre-

ceasc, numit Teba, o femeie de vi domneasc, pe care

o chima Niobe. Ea avea muli feciori i multe fete, i aa
tare se mîndrea cu frumuseea lor, încît i se prea c în

toat ara, ba nici chiar în toat lumea, nu se maî afl

ali copil frumoi ca aî eî.

Drept este c, de cîte orî pmînteniî locului vedeau pe

feciorii i pe fetele Niobei, alergînd i jucîndu-se prin

vl i prin livezi, împreun cu copii lor, toi se uneau a

zice c cu aceia nici unii nu se puteau potrivi. Iar Niobe,

dac auzea aa, îi cretea inima în piept, i din ce în ce

maî tare se îngînfa i se ameea de trufie, ludînd ctre
toi puterea neasemuit i virtutea i mîndreea copiilor si.

Pe atunci îns veni acolo, din mica insul Delos, o alt

femeie de neam zeiesc creia îi zicea Leto sau Latona.

Aceasta avea numai doi copii, o fat anume Artemis

«i un fecior numit Febus Apolon ; dar fr îndoieal,

amîndoi erau minune de frumoi, de sprinteni i de

vîrtoî, încît la soare i la lun nu putea nimeni s cate

maî cu drag decît la dînii. Cu toate acestea, Niobei tot

i se prea c copii ei, cei muli i gingai, sînt i maî

frumoi decît ai doamnei strine.

într'o zi edeau de vorb amîndou femeile, Niobe i
Latona, privind pe copii lor, cum se jucau toi împreun
pe o pajite de verdea. Febus Apolon, sunînd minunat

-din strunele lirei sale, ls jos instrumentul, i, luînd de

pe umr arcul su de aur, începu s asvîrle cu dînsul

sgei care toate nemereau fr gre la int.
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Niobe nu prea bg de seam nici la arcul, nici la s-
geile lui Apolon, ci. ctînd mai cu drag la pruncii ei,

spusese aa ctre Latona : — «Vezi, surat, cît sunt de

mîndri i de vîrtoî ease feciori i ease fete ale mele !

X'am ce zice, urîî nu sunt nici Artemis, nici Apolon ai

ti. Dar, ce au a face pe Ung ai mei ? Departe sunt de

dînii ! i apoi, tu ai numai doi, i eu am tocmai ease
feciori i ease fete, tot unul i una.»

Pe cînd Niobe vorbea cu aa nesocotit trufie, ea nici

se gcîndea cît de tare atîta mînia Latonei. Aceasta tcu
înfundat ; dar îndat ce plec de lîng dînsa Niobe cu

copii ei, ea chim pe Apolon i vorbi aa: — «Nu pot

s sufer pe aceast Niobe ; ea se laud cu copii ei i cuteaz

a zice c dînii sunt mai frumoi decît tine i decît sor-ta.

A vrea s o înv minte, s î art cît este de proast

i cu cît voi sîntei mai presus de odrasla ei.»

Auzind acestea, de odat Febus Apolon se aprinse ; faa

lui, tînr i luminoas se înegur ; fruntea i se posomori

i din ochii îi sclipir fulgere de mînie. El nu zise nimic

;

dar, luînd cu sine arcul de aur i atîrnînd pe umeri tolba

cu sgei arztoare, el apuc in urma Niobei i a copiilor

ei, i îî ajunse tocmai cînd se coborau într'o vale adinc.

Se opri pe muchea unui pisc de unde îi putea ochi, lu
din tolb o sgeat, o puse d'a curmezi pe arc, întinse

cu mîna coarda ctre sine, pîn ce vîrful sgeei ajunse la

marginea arcului, i îi dete drumul s sboare în jos. Coarda

instrunat zbîrnîi cu vuet i, ca raza luminoas de iute,

sgeata ajunse la el, iar unul din feciorii Niobei czu
mort la pmînt. îndat dup aceea, alt sgeat sbur de

pe arc i alt fecior al Niobei czu, i apoi înc unul, i^

înc unul, i înc unul, pîn ce toi feciorii i toate fetele

ieteî Niobe czur mori în prelargul vii.

Atunci Apolon, încins de o turbat ari, strig în gura

mare Niobeî : — «Ia! mai laud-te i acum cu mîndreea

copiilor ti U
Dar toate acestea se petrecuse aa de rpede încît Niobeî
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i se prea c viseaz : nu-î venea s creaz c, colea în

preajm'î, zac mori copii eî, pe cari adineauri înc îî

vzuse plini de via i de trie. Acum eî erau culcai pe

verdea, reci, i fr de micare. Ochii le erau închii ca

i cînd ar lî dormind
;
pe fa le rmsese tiprit un zîmbet

dulce, ce-î arta maî frumoi decît aevea.

Niobe umbla de la unul pîn la altul, pipind mînele

lor îngheate, srutînd feele lor albite. Abia din rceala

i din plirea lor se putu ea domiri în sfîrit c erau toi

ucii de sgeile dogoritoare ale luî Apolon.

Atunci ezu jos i dînsa pe un pietroi, în mijlocul lor,

i o podidir lacrimile, curgînd iroaie din ochii eî. Cu faa
scldat de plînsorî, rmase ea acolo, zile, sptmînî i
luni, tot aa de neclintit ca i copii eî czui mori împre-

juru-î. Ea nu-î maî ridica capul în sus, nici voi s maî

priveasc la seninul cerului. încremenit acolo pe piatr,

din ochii eî se scurse mereu un isvor nesecat de lacrimî,

pîn ce însi fu coprins de rceala pietrei. Plînsoarea

îî era tcut ; în trupul eî se sli treptat cldura vieei,

i inima îî încet de a mai bate. Niobe era moart ; dar

i moart, plînsul eî picura lin d'a lungul lespedeî, cci
nesecata eî durere o prefcuse în stan de piatr i plîn-

soarea eî, în limpede isvor.

Toî oameniî, cîî de atuncî încoace se întîmpla s treac

prin acea vale prsit, vzînd albele pietroaie rsipite

prin iarb i maî ales stînca cea cu isvor, zic : — ^Acesta

este Niobe care s'a prefcut în stan de piatr, dup ce

Febus Apolon 'i a ucis toî copiî, fiind c se ludase cu

trufie c eî ar fi maî frumoî decît dînsul».

Mult timp în urm, dup ce piatra se învechi i se acoperi

cu muchiu, tot înc prea c se vede într'însa chipul

Niobeî ; de aproape nu se maî deosebeau trsurile uneî

femeî ; dar din deprtare se cunotea bieata Niobe, ezînd

jos i jelînd pe mîndriî eî copiî, doborîî toî la pmînt de

înfricoatele sgeî ale luî Febus Apolon.
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IX.

A D M E T

Mas mare era întins în palatele din Feres, cci domni-

torul de acolo îî adusese acas ca mireas, pe frumoasa Al-

cesta, cea maî ginga dintre fetele luî Pelias. Cîntreiî ser-

bau mririle casei domneti din Feres, i, povestind isbînzile

lui Admet, spuneau cum, prin ajutorul luî Apolon cel cu

mîndre plete, acest voinic înhmase alturi, la carul su,
un leu i un mistre, i cu astfel de telegari intrase în

cetatea lolcos, ca s îndeplineasc dorina luî Pelias, carele

dase pretutindeni de tire c va mrita pe fiic-sa, numai
dup ce într'astfel se va arta dinaintea luî.

Strigtele de veselie umpleau toat casa. Luî Zevs, maî

întîî, i apoi i celor-1-alî zeî, se închinar pe rînd cupe

cu vin ; dar, dintre toate numele zeieti, numai acela al

Artemideî fu uitat
;
i aceast npstuire aprinse în inima

zeiei o groaznic mînie în potriva casei luî Admet.

Ca s-1 apere îns de rele, Admet avea un ocrotitor maî
puternic decît însi zeia Artemis : cci iul Latoneî, Apo-
ion, se atla chiar atunci bgat ca argat în curile dom-
neti din Feres, i, printr'aceast osînd, el se rescumpr
le pcatul ce fcuse, ucigînd pe ciclopii, meterii vestii

cari furise trznetele luî Zevs.

Nu era sînge de muritor, sîngele ce curgea prin vinele

luî Apolon ; dar, dei era scutit de moarte i de btrînete,

1 îî îndeplinea pedeapsa cu blîndee i cu rbdare
;
i

le oare-ce nici unul dintre muritori nu era în stare s-î

pricinuiasc vre un ru, toi îl preuiau i îl iubeau, de

Ijun i de milos ce era. Din ziua cînd el intrase în casa

luî Admet, toate sporeau, toate mergeau spre bine în

Întregul inut.

îndat ce se sfîrir serbrile i veseliile nuneî, el chem
la o parte pe Admet i-î vorbi într'astfel: — «S tii c
sor-mea Artemis e tare mîniat pe tine, i poate s se

intîmple ca s te ajung vreo sgeat de ale ei, care

Al. Odobencu. — Opere complete. I. 19
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nici odat nu lovesc cu gre. Tu mi-aî fost stpîn bun,

i cu toate c-î sînt argat; dar tot maî am i acum ceva

trecere la tatl meu, la Zevs, carele poate tot ce vrea.

Deci, am cerut i am dobîndit de la dînsul ca, de cum-

va te va atinge sgeata Artemideî, tu s nu mori, dac
se va gsi atunci cine-va care s voiasc a se coborî pen-

tru tine în împria întunecat a Iadului.»

Trecur de atunci zile multe la mijloc, i soarele se suia

dimineaa pe cer i seara se afunda spre apus în apele

de la marginile pmîntuluî, iar d'a-lungul atîtor multe i
linitite zile, timpul se scurgea numai în fericiri pentru

Admet i pentru tînra sa soie Alcesta ; cci inimile lor

eraâ unite în cea maî senin iubire, i nici un nor, nici

o umbr de neînelegere nu întuneca sufletele lor.

Numai într'un rînd, Admet deschise vorb Alcesteî despre

tristele prevestiri ale luî Apolon, i atunci Alcesta îî rs-

punse zîmbind : — «i ce ne pas nou ? Este oare moartea

o suferin pentru acei ce se iubesc? Fr de tine, scumpul

meu soior, n'a voi s tresc nici o clip pe lume
;
dar

s mor în locul tu, ar fi o fericire pentru mine».

Peste cît-va timp se maî dete o mas mare în casa luî

Admet, spre a ospta pe Eracle, vestitul fiu al Alcmeneî,

carele pe atunci cutrierea pmîntul, îndeplinind pretutin-

deni voinele vicleanului Euristeu. Pe cînd cîntreiî spu-

neau isbînzile cpeteniilor din Feres, de odat perir depe

faa luî Admet, semnele vieiî ; minutul prevestit de Apolon

îl ajunse. Dar curînd dup aceasta, sîngele i se prefir

din nou prin vine, ccî îî aduse a-minte c somnul moriî

putea s fie alungat de la dînsul, de va gsi pe cine-va

carele s voiasc a-î lua locul.

Ce n'ar face, biet, omul ca s-î pstreze viaa? i cum
maî ales nu s'ar îndupleca el s'o scape, cînd glasul iu-

birii îl îndeamn ?

Alcesta, ctînd la dînsul cu ochii plinî de o nemsurat
dragoste, îî zise : — «Pentru mine, locaele laduluî nu vor

fi întunecate, de as muri acum eu, în locul tu».
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Abia apucase s rosteasc aceste cuvinte i, ca printr'un

descîntec, Admet se trezi din amoreal, iar fiica luî Pelios

îi simi puterile sleindu-se treptat.

într'o clip toat veselia se stinse ; tcere adînc se

fcu în slile ospului, i lirele cîntreilor statur mute;

abiea de cuteza cîte unul s opteasc cu fric vre o cu-

vioas rugciune ; cci se atepta s soseasc înfricoatele

Mire, zeiele morii, ca s ridice pe Alcesta i s'o duc în

împria umbrelor. Ea era întins pe al eî aternut, maî

alb decît albul nufr care plutete pe luciul apei, i fru-

moas ca blînda Eos, zîna zorilor, cînd, în amurgul serei,

lumina-i începe a se stinge depe ceruri.

Un minut maî lipsea înc i lupta vieeî avea s se sfîr-

easc : iear bietul Admet, plin de dor i de cin, r-
mînea pentru totdauna vduv de a sa mult iubit soie.

In aa groaznic prilejire, nobilul suflet al lui Eracle

fu ptruns de îndurare ; el se jur c nu va ierta ca ne-

grele Mire s-î împlineasc crunta lor dorin. Atunci

îndat se i porni în lung cale i, ajungînd colo departe,

departe, în locaele nevzute, se lu la lupt cu doam-
nele morii, i astfel scp pe Alcesta din ghiarele pr-
dtoare i nesioase ale crudului Iad.

Atunci ea se întoarse la via i se art luî Admet
mai frumoas de cum aievea fusese.

Strigtele de veselie rsunar iari în palatele din

Feres ; dar cîntreiî serbau acuma faptele vitejeti ale bu-

nului i nobilului Eracle ; iar dînsul, lsînd pe toi cu s-
ntate i cu bucurie în curile luî Admet, plec departe,

în alte locuri, ca s îndeplineasc, cu o struin fr de

preget, voinele mîravuluî Euristeu.

X.

Narcis
Pe malul Kefisuluî, zîna Echo vzu pe frumosul Narcis

i îndat se prinse a-1 iubi. Dar luî Narcis puin îî psa
de iubirea fecioarei de la munte ; cci el ducea dorul su-
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roreî sale, pe care i-o rpise Ermes, i o dusese în ne-

grul pmînt, decindea de tristele ape ale Stixuluî.

Cît era zioa de mare, el edea pe malul rîuluî, cu gîn-

dul la gingaa fiin a criî via era legat de a luî,

fiind-c tot înlr'o zi i tot într'o clip, eî amînduoî vzuse
lumina soarelui.

Bieta Echo se apropia de dînsul, se aeza pe earb
alturi cu el i în tot felul se cerca, srmana, s-î fac
un lcor, cît de mic, în inima luî cea rece : — Uit-te i
la mine!» — îî zicea ea cu glasul înecat de lacrimi; —
«vezi-m, eu poate nu voî fi maî urît decît surora pe

care tu o jletî !»

Dar Narcis nu rspundea nimic, temîndu-se poate, ca

nu cum-va galea feti s afle vre un mijloc de a-1 în-

dupleca. El sta tcut, cu ochii intii în luciul limpeziu al

apelor. i apele oglindind a luî fa, îî aduceau aminte pe

surioara a crui perdere îl lsase nemîngîiat.

Pare c i se maî alina durerea, cînd, în adîncul rîuluî,

zrea duoî ochi albatri ca ai luî, privind la el cu drag,

i uneori i se arta pare c i din buzele eî rumene, n-
luca apelor îî optea dulci cuvinte.

O jale ca a lui Narcis nu se putea potoli cu lacrimi

;

ea cu încetul îi seca i isvoarele vieuirii. în deert îî rsu-

nau la urechi, blîndele rugminte, mereu îngînate de Echo

:

— «Narcise, Narcise!»,— îî optea dînsa cu glas pre-

lungit, scoborîndu-se alene din vile vecine. — «Narcise,

dorul tu cat o fiin care nu poate s-i aud tcuta

chimare
;
i tu nesocoteti pe aceea care te cat i te do-

rete, care din adîncul sufletului, rspunde duios la fie-care

suspin al tu !»

Dar Narcis, fr de a o asculta, fr de a o ine în

seam, nu-i mai lua ochii de la chipul gemenei sale,

resfrînt în apele Kefisului
;
i ast-fel, sorbind mereu cu

vederea acea scump nluc, el adormi pe malul lunecos

al rîului i, furat binior de valuri, se 'nec i peri în si-

nul lor rcoros.
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De atunci îî stinse i Echo rsunetele glasului eî tîn-

guios ; ea se aternu cu durere pe verdele mal, de unde

perise frumosul Narcis. Alturi cu dînsa rsri o dalb
floare, un ghiocel cu buze rumeioare i cu dulce miros,

care i dînsul, plecat d'asupra valurilor, se oglindete me-

reu în luciul lor limpeziu. Oamenii locului ziser, pe limba

lor, acelui mîndru ghiocel, floarea luî Narcis.

Bucureti, 1887.



Moii
RSCOALA ROMÎNILOR ARDELENI SUB CPETENIA LOR HORIA ÎN

IARNA ANILOR 1784 — 1785

Cuvîntare rostit la Ateneul din Bucureti, în 11/28 Fevruarie 1878 i).

Domnilor^

Vâzîndu-v acum dinaintea mea, aa de numeroi i aa
de bine-voitorî, v rog, maî nainte de toate s credei c
num amgesc însu-mî cu deearte i pretenioase mguliri.

tiu bine c nu spre a asculta nevoioasa i nedibacea

mea rostire, v'aî dat osteneala a v aduna i a v închide

ast-sear, aa de muli, în sala cam întunecoas i cam
monoton a Ateneului nostru.

Nu merit eu atîta sacrificiu ; nu merit eu aa onoare.

De aceea, chiar de la început, o voî da cuî ea se cuvine.

Aî venit aci, cum vine tot-d'a-una Romînul, — cu vo-

ioas sau îngrijat grbire, — cînd se ateapt a vedea

rsrind din umbrele trecutului, luciul vre-unuî mare fapt

naional ; aî venit cum vine, cînd el d cu gîndul c are

s aud i s reculeag în mintea sa, rsunetul, chiar i
slbit, al vre unui puternic suspin al inimelor romînetî.

M'am încumtat dar i eu, în momentul acesta, cînd

atîtea mîndre amintiri, atîtea dulci sperane i atîtea amar-

1) Aprut în brour la 1878 i Ed. II la 1880, avînd titlul întreg,

Moiî, Rscoala Bomînilor Ardeleni sub cpetenia lor Horia, în iarna

1784—1785. Epizod din istoria Transilvaniei.
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nice îngrijiri s'au redeteptat în sufletele noastre, m'am
încumtat, zic, a rechima la luarea aminte a publicului

romînesc, un act din tragedia noastr naional, puin cu-

noscut aci la noî i în genere ru apreuit pîn acum.

Acest act, — rscoala iobagilor Ardeleni sub cpetenia

lor Horia, — s'a petrecut, maî a putea zice, la graniele

noastre, dincolo de judeele Jiului. El abea peste ease
ani de astzi îi va împlini primul sîi centenariu.

i cu toate acestea, cînd intrm în cercetarea nelegiu-

itelor întocmiri sociale care l'au produs, a faptelor crunte

prin care s'a semnalat, a sfîrituluî îngrozitor la care a

ajuns, ne-am crede cu mai multe sutimi de anî deprtai

de timpuri i de locuri aa de înrutite, aa de încrun-

tate, aa de sîngeroase.

Dar, ceea ce s'a petrecut cu Romînii din Ardeal la 1785,

— acum nou-zeci i patru de anî, — se aduce aa de

mult cu ceea ce s'a întîmplat, tot acolo, cu ease-zecî i
patru anî maî în urm, — adic, mai subt ochii notri, la

1848, — încît rmîne s ne întrebm dac cum-va veninul

social, care a provocat, în acea nenorocit ar suror a

noastr, aa periodice i desperate frenezii, s'a stîrpit

acum cu totul, sau nu cum-va mîne poimîne, el are s iz-

bucneasc din nou, prin i mai crîncene i mai spimîn-

ttoare convulsiuni?

Vrînd nevrînd, cat s purtm grij de jraticul, care

bine tim c ascuns sub cenu, nu se mistuiete i care

poart în sînu'î toate urgiile focului i pîrjoluluî, precum

i toate razele luminei, toate binefacerile cldurei.

Numai lumini i înfritoare cldur ! iat de sigur ceea

ce noi, Romînii,dorim pentru înine i pentru fraii notri

de peste tot locul.

Dar, din nenorocire, nu sunt toi la-o-lalt, la acela

cuget cu noî, i adesea soarta osîndete iar voie pe sr-

manul popor romîn, la lungi, la grele, la nemeritate în-

cercri.

Fiind el însui de o fire blînd, prietenoas, deteapt,
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primitoare i iubitore de toate bunurile cultureî, — astfel

încît vre-o cîî-va anî numai de pace i de libertate îî sunt

de ajuns, ca s-î curee arina de orî ce buruieni sl-

batice i s se pun d'a rîndul cu alte popoare care au

lucrat secolî îndelungi la cultivarea lor, — fiind, zic, aa
bine înzestrai de natur, Romîniî, biet ! se vd mereu

stînjiniî în desvoltarea lor fireasc, oprii pe loc în sil

i nevoii a tot plivi, a tot lepda dupe brazdele lor, pie-

troaiele sterpe ce le asvîrl mereu vecinii dumani în o-

goarele lor.

D-voastr vedei i cunoatei ara noastr cea dintre

Carpaî i Dunre, în trecutul ca i în prezentele ei. De
aceea nici c cuget a atinge aci despre pietrele ei din cas.

La Carpaî o s'mi duc jalea,

cum zice vechiul nostru poet

;

Lor eu voi s'o hrzesc !

în ara munilor, în mîndrul Ardeal al Romînilor, voi

s v strmut cu mintea, i — d*a putea, — s v fac a

simi pentru acea frumoas bucat din moia strmoeasc
a neamului romînesc, o iubire i un dor înc mai viî i
mai spornice decît acelea ce de sigur )e purtai în inimele

d-voastr.

Dar propuindu-mi asemenea scop, cutezare-a eu a v
descrie pmîntul Ardealului, cu alte cuvinte, dtrcît cu

acelea ce i-a consacrat nemuritorul nostru istoric Nicolae

Blcescu ?

Pana lui a zugrvit minunat, în cîte-va pagine, mreul
teatru pe care s'au petrecut întîmplrile ce voiesc astzi

a vi le rememora. Deci, cu pericolul chiar de a v pre-

zenta pe actorii acestei drame, în mod cu totul nedemn
de splendidul decor ce mi 1-a aternut pentru dînii ilu-

strul nostru Blcescu, nu m voi opri îns de a v des-

fura, mai nainte de toate, minunatul tabel al rii Ar-
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dealului, eit din condeiul istoricului lui Mihaî Viteazul ;
^)

«Pe culmea cea mai nalt a munilor Carpaî, se întinde o ar,
mindr i binecuvîntat între toate rile semnate de Domnul pre

pmînt. Ea seamn a ii un mre palat, cap d'oper de architectur,

unde sunt adunate i aezate cu mîndrie toate frumuseile natu-

rale ce împodobesc cele-1-alte inuturi ale Europei pe care ea cu

plcere ni le aduce aminte. Un brîu de muni ocolete, - - precum
zidul o cetate, — toat aceast ar, i dintr'însul, ici colea, se des-

fac, întinzîndu-se pîn în centrul ei, — ca nite valuri proptitoare^

maî multe iruri de dealuri nalte i frumoase, mree pedestaluri

înverzite care vars urnele lor de zpad, peste vi i peste lunci.

«Mai presus de acel brîu muntos, se înal do piramide mari de

muni, cu crestele încununate de o venic diadem de ninsoare,

care, — ca doi uriai, — stau la ambele capete ale rei, ctînd
unul în aa altuia. Pduri stufoase, în care ursul se preumbl în

voie ca un domn stpînitor, umbresc culmea acelor muni.
«i nu departe de aceste locuri, — care îi aduc aminte natura

rilor de mieaz-noapte, — dai, ca la porile Romei, peste cîmpii

arse i vruite, unde bivolul dormiteaz alene. Astfel, meaz-noapte
i meaz-zi triesc într'acest inut, alturi una cu alta i armonizînd

împreun.
«Aci, stejarii, brazii i fagii trufai înal capetele lor spre cer;

alturi, te afunzi într'o mare de grîu i de porumb, din care nu se

mai vede calul i clreul. Ori încotro te-i uita, vezi colori felurite,

ca un întins curcubeîi, i tabloul cel maî încînttor farmec vederea :

stînci prpstioase, muni uriai ale cror vîrfuri mîngîie nuoriî,

pduri întunecoase, lunci înverzite, livezi mirositoare, vi rcoroase,

girle a cror limpede ap curge printre cîmpii înflorite, pîraie rpezi,

care mugind groaznic se prvlesc în cataracte printre acele ame-
nintoare stînci de pieatr ce plac vederei i o înspimînt tot de

odat.

«Apoi în tot locul, dai de rîuri mari cu nume armonioase, ale c-
ror unde port aurul. în pîntecele acestor muni zac comorile mine-

rale cele mai bogate i mai felurite din Europa : sarea, ferul, argin-

tul, arama, plumbul, mercurul i în sfîrit metalul cel maî îm-

belugat decît toate, aurul, pe care-1 vezi strlucind, pîn i în no-

roiul drumurilor.

«Astfel este ara Ardealului

!

«Dar nu numai artistul i naturalistul, ci înc strategicul, politicul

i archeologul au de multe a se minuna într'acest împodobit inut.

1) Cartea IV: Unitatea Naional; § 1, 2 i H.
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«Cel d'ntîi va privi i va cerceta cu mirare aceast puternic i
întins cetate natural, scparea neamurilor în epocele grele ale

istoriei lumii. De orî unde veî veni, aî s urci mult, spre a ajunge la

dînsa, i nu poi ptrunde în ea, iar de a fi strbtut, cel puin
una din acele eapte pori, întrite de natur, lezne de aprat, foarte

anevoie de coprins.

«Politicul va admira lelurimea naiunilor i a religiilor, adunate

din toate colurile lumii pe acest pmînt, unde Dumnezeu însui pare

a le fi chimat, întinzînd dinaintea lor o mas aa de îmbielugat

;

el va admira i minunatele instituiuni democratice ce aii ocrotit

aceti muni, pe cînd despotismul le mtura din toat Europa.

«în sfîrit, istpricul archeolog va cerceta cu interes suvenirile i
rmiele Dacilor, ale acelui viteaz i nenorocit popor, cea din urm
odrasl din acel neam minunat al Pelasgilor, care se arat la leag-

nul civilizaiunii tutulor popoarelor i form vîrst eroic a omenirii.

El va întîlni înc, la tot pasul, urmele de uriai ale poporului

roman, domnii lumii, cci Ardealul e cea mai frumoas parte a Da-

ciei fericite, Dacia felix^ draga ar a Cezarilor.

Aci erau Apulum, Salinae, Napoca, Patavium, Praetoria Augusta,

Aquae, Aurria, frumoase i însemnate colonii romane, din care patru

cu drept italic i cea mai vestit decît toate, Sarmizegethuza Regia,

capitala lui Decebal, numit apoi Ulpia Traiana, de ale carii ruine

plin e i astzi valea Haegului.

«Rmiele templelor, bazilicelor, apeductelor, bilor, dau i ast-

zi puternic dovad de cultura cea mare în care ajunsese Dacia

sub Romani/».

Dar peste Romani venir, la anul 249, barbarii Goi.

«D'aci înainte cumplite nevoi în vreme de mai multe veacuri, co-

pleir Dacia. Aflîndu-se în calea barbarilor, peste dînsa mai întiî

se vrs acel îngrozitor potop de neamuri, care înec toat Europa.

«în acele vremi grele, Ardealul mai cu seam fu scutitorul na-

iunii romîne. în munii lui scpar locuitorii rii Romîneti i ai

Moldovei, cînd se vzur npdii de barbari, de unde, cînd se mai

limpezea locul de dumani, ei se scoborau la esurî ctre cminele
lor cele vechi».

Pe la începutul veacului al X-lea, venir în sfîrit Un-

gurii, rmie pripite din ordele aziatice ale luî Attila,

care coprinser aceast ar, supuind pe locuitorii ei Ro-

mîni, atât prin puterea armelor, cît i prin viclene uneltiri.

Curînd dupe aceea, la 1143, regii Ungurilor aduser în
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ar o colonie de Germani, de Sai, crora le deter p-
mînturî i privilegii.

Ungurii, cu fraii lor de sînge Scuiî, i Saii rmaser
stpînî ai rii ; iar Romîniî, despuiai de orî ce drepturi,

devenir robî-iobagî aî nobilimii ungureti, aî nemeilor
sau domnilor maghiari.

«Romîniî, redui acum toi în starea rneasc, se scular în maî
multe rîndurî, în veacul al Xll-lea al XlII-lea i al XlV-lea. Istoria

Ardealului i a Ungariei de pe acele timpuri, e plin de asa numi-
tele rscoale rneti (tumultus rusticorum). Aceste rscoale nu
erau numai ridicarea iobagilor în contra stâpînului su, dar mai mult

rscoala simimîntului naional al unui popor chinuit de alt popor.

De atunci ura neamurilor lu proporiuni mari i, în vreme ce aceast
deosebire a sîngelui slujea împiltorilor de pretext la tifania lor,

în inima împilailor ea hrnea vecnic dorina de neatîrnare.

«Jugul Romînilor în Ardeal se îngreuie, nu numai din partea no-

bililor Unguri, ci înc i din partea popilor catolici.

tEra o întreit tiranie : religioas, politic i social,

«La 1366, Ludovic I-iu, regele Ungariei, dedese voie nobililor s
stîrpeasc de tot naiunea romîn. Aceast crunt prigonire ajunse

atît de nesuferit încît, la 1437, Romînii apucar cu toii armele

împotriva tiranilor. Ei îi aleser povuitor pe Antonie Magnu. Un-
gurii cbiemar întru ajutor pe Secui i pe Sai, se conjurar împre-

un i fcur legtur spre aprarea comun i stîrpirea Romînilor,

întrind cu jurmînt a lor legtur, în 17 Septemvrie 1437. Aceast
legtur o mai întrir înc în 2 Fevruarie 1438, i fu temelia Con-
stituiunii ce a domnit în Ardeal, pîn la anul 1848».

Atunci era timpul, domnilor, cînd, dup legile rii care

înfierau pe iobagii romînî cu denumirea legal de lotri

sau de tîlhart^ poporul romînesc fu abia tolerat în vechia

lui patrie i aceasta, numai pentru folosul ce trgeau pro-

prietarii maghiari dintr'însiil, ca de nite vite de munc.
Aa se exprim legea organic a rii, fcut de Unguri.

Atît de revolttoare devenise pentru tot omul cu simire,

starea în care ajunsese bieii iobagi romînî subt asuprirea

trufa i slbatic a Maghiarilor, încît un cuvios episcop

din secolul din urm, Grigorie Maior, auzind într'o zi tîn-

guirile unei poporimi din inutul Dejului; pe care stpînul

su ungur nu voia s'o îngduie a cldi biseric romi-
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neasc pe moia luî, strig cu desperare, înlîndu-î mi-

nele ctre cer :

«Doamne, Dumnezeule! Aa 'î trebuie, dac aî dat locul

domnilor, de acum nu maî aî pe seam-î nici atîta loc,

cît s-î ridice ie oamenii cas!»

Astfel statur, domnilor, lucrurile cu Romîniî din Ar-

deal pîn în al patrulea ptrar al secolului al XVIII-lea,

cînd pe tronul Austriei rmase singur stpînitor, la 1780^

losif al Il-lea, carele fusese pîn la vîrsta de patruzeci de

ani inut supt epitropie riguroas de mum-sa, vestita îm-

prteas Mria Theresa, marea protectoare a naiunii i
a nobilimii ungureti.

De altmintrelea, Mria Thereza a fost precum tii, o

femeie cu cap, care a tiut s-i foloseasc toate istei-

mele minii sale femeieti, spre ajutorul politicei ce ur-

mrea.
Dînsa a fost aceea care, învinse fiindu-î ctanele în

rzboi de ianicerii turceti, a izbutit a face ca Poarta s-i

druiasc, drept mîngîiere, frumoasa i srmana noastr

Bucovin.

Tot dînsa, în totdeauna corect i trufa în relaiunile

sale cu supuii, stabilise la curtea Vienei cele maî stricte

i mai desvoîtate regulamente de etichet, în care, bun-
oar, se explica cu deamruntul nemeilor Unguri c; fiind

poftii la prînzul împrtesc, nu se cuvine s se descale

de cisme pe sub mas, nici s-i aprinz pipa, nici s
scuipe pe jos, nici s bage degetele în bucate, nici s-i
sufle nasul fr batist.

Despotica Mria Thereza, — i permitei-mî a adaoge c
acuzaiunea de despotism nu o întemeiez cîtui de puin

pe rigoarea prescripiunilor mai sus pomenite, — despotica

Mria Thereza nu isbutise a insufla fiuluî su losif, mai

nici una din aplecrile eî.

Lui losif nu-i plcea de loc eticheta i ceremonialul.

El se adpase cu ideile de filozofie umanitar ce se de-
teptase, în timpul acela, maî ales în Englitera i în Frana.
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Principiele de egalitate între oameni plceau foarte mult

minii sale i el îî croise o teorie de nivelare universal

a omenirii, pe care tia totui s'o împace foarte binior

cu autoritatea absolut a unui monarc autocrat.

El visa s devin pentru numeroasele i feluritele po-

poare ale împriei austriace un dispensator suprem al

tuturor beneficiilor filozofiei.

A face o ap din toate acele popoare, fr a maî lsa
s subsiste distinciuni de legi i de privilegii, de limbe,

de credine, de uzuri, ba nici chiar de port : iat ceea ce

se frmîntase, în timp de patruzeci de ani, în creerii lui

losif al Il-lea.

Negreit c, cu asemenea ideî, el se afla maî cu seam
în antagonism direct cu instituiunile înc de tot feudale

ale Ungariei i Transilvaniei. De aceea, cu deosebire nu

iubea pe Unguri, sau cel puin pe nobilii lor.

Cînd dar losif ajunse în sfîrit a fi deplin stpîn pe

faptele sale, el se grbi a-î pune în practic sistema sa

de organizare social, fr de a lua în seam toate fur-

tunile ce ea putea s stîrneasc în atîtea cercuri de pri-

vilegiai de tot felul, pe care asemenea inovaiuni îi jic-

neau în foloasele i în credinele lor.

losif se rpezi, fr de nici un cumpt, în reforme i,

în cei doi, trei primi ani ai domniei luî, el decret ca la

patru sute de legiuiri diverse, prin care toate întocmirile

administrative, financiare, religioase, militare, industriale,

comerciale, ba i chiar tiinifice ale rilor dependine de

coroana Austriei, erau fcute val-vârtej.

Inteniunile luî erau maî adesea demne de toat lauda

;

dar procederile expeditive ce întrebuina autocratul pro-

duceau, — cu sau fr cuvînt — neîncetate nemulumiri,

conflicte i turburri. Liberalul Împrat îns, bizuindu-se

pe credina c dînsul singur urmrete principiele nestr-

mutate ale filozofiei sociale, rspundea la toate obieciunile,

prin lungi i sentimentale raionamente umanitare, care.
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pîn la capt, ajungeau toate la concluziunea : «Aa voî,

aa fac! Eu sunt peste voî toi maî mare!»

Nu se poate tgdui c losif al Il-lea avea foarte pre-

ioase i rare caliti. El era simplu în vieuirea sa ; îî

plcea s se instruiasc despre toate ; cuta s afle p-
surile oamenilor din popor i s-î ajute, cu precdere

asupra exigenelor nobilimii.

înc de la anul 1773, losif, — carele, ca un simplu par-

ticular, vizitase cu deamruntul maî toate prile Europeî,

— cltorise în Ardeal i insuflase o dragoste cu totul

special poporaiuniî romînetî.

Recunoscînd în nenorociii iobagî romînî, origina, limba

i alte rmasuri ale colonilor romanî din Dacia, el le re-

peea mereu, cu oarecare mîndrie, c «dînii, strnepoi

aî lui Traian, erau adevraii feciori aî sî, de oare-ce el,

proclamat împrat al sacro-sînteî împrii Romane, poart
singur astzi motenirea imperial a Cezarilor din Roma».

Tot cam pe atunci, spre a lsa o amintire viie în po-

porul ardelean despre vizita ce-i fcuse împratul, s'a

aezat în inutul Nsuduluî, patru nou sate romînetî,

crora s'a dat numiri latine, care, împreunate, formeaz un

vers, ce promite mîntuire tinerei nepoate a anticului Romulii.

Acest vers sun astfel

:

Salva romuli parva nepos.

Atîta îns ar fi fost puin ca s mîngîie pe bieii iobagî

de cumplitele lor suferine ; dar losif fcu pentru dînii

maî mult.

Cu cîiva ani maî înainte, la 1764, se întocmise spre

paza granielor despre imperiul turcesc, regimente de Gr-
niceri. Trei dintr'acestea erau compuse numai de Romînî,

Ardeleni i Bneni, pe cari guvernul austriac, fcîndu-î

militari i stabilindu-i în satele de pe margine, îî desrobise

din iobgia domnilor maghiari, îi scutise de biruri i-i
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împmîntenise pe domenii ale Statului, sau pe moii cum-

prate de la Unguri.

D'a lungul munilor mehedinenî, pe partea lor apusan,
se întindea zona regimentului de Grniceri de Banat, iar

de pe la Jiu încoace, pîn la scaunele sseti din Sebe,
din Sibiiu i din Braov, adic în adevrata ar a mun-
tenilor ardeleni, strejuiau vestiii Moi, formînd regimentul

1-i de Grniceri romînî.

Apoi dincolo de scaunele sseti i de graniele Scui-
lor despre Moldova, adic pe hotarele învecinate cu Bu-

covina, spre Nsud i Bistria, era regimentul al 2-lea

romînesc, a crui istorie a scris-o, cu interesante amnunte,
venerabilul patriot transilvan, d. G. Bari.

Mare a fost mulumirea i mîndria iobagilor romîni de

la granie, cînd s'au vzut de odat scpai de robia ne-

meeasc i au cptat în mîni arme, de la care erau

stranic poprii de ctre domnii lor de mai nainte.

Ei se simeau acum ca reînviai. Stpîni le erau Dum-
nezeu numai în cer, i împratul pe pmînt. Ei, cu sapa

îi munceau arina lor proprie, i cu arma îi aprau ara.

La asemenea via, volnic i voiniceasc, se prinser

a nzui cu dor toi Romîniî din Ardeal.

losif al Il-lea cut a-i mîngîia la a doua a sa cltorie

în Transilvania, în anul 1783, acordînd toleran deplin

a cultelor i prin urmare liberul exerciiu al religiunei or-

todoxe ; apoi se cerc a uura nevoile iobagilor, regulînd

printr^o legiuire mai echitabil, munca steanului i insti-

tuind tribunale cu sarcin s asculte plîngerile clcauluî

în contra stpînuluî, care ar abuza de dînsul.

Ungurii turbau de mînie: «Romînii, — ziceaîi ei, — sunt

fiare slbatice, crora nu se cade s li se dea nici un

drept social, cci mintea le e tîmpit, stricat i neprimi-

toare de cultur. Ei nu sunt de o potriv la fire cu oa-

menii. Este dar o nesocotin primejdioas a-î îndrepti

deopotriv cu celelalte naiuni».

Asemenea cuvinte, domnilor, figureaz neîncetat în re-
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clamaiunile oficiale, adresate de Unguri ctre cancelaria

imperial.
,

Iar pe cînd Ungurii scriau într'astfel, eî, în Ardeal pu-

neau ordinele împrteti sub saltea i adm.inistrau drep-

tatea, — sau maî bine nedreptatea^ — dup vechiul obicei

feudal al reî.

Romîniî începur i eî acum a simi c una zisese îm-

pratul, i alta fceau Ungurii.

Eî se chibzuir a trmite plîngerî d'adreptul la bunul

lor împrat din Viena.

Pentru aceasta, le trebuia un sol îndemnatic, carele

s nu-î piard rostul în curile împrteti.

II gsir în personalitatea, devenit legendar, a luî

Niculae Ursu al Florei, din satul Albacu, cruia-î ziceau

toi în de obte, Horia^ cci tare bine hoi'ia^ sau cînta

din gur doinele munteneti ale Moilor din ara Abru-

dului i Haegului.

Nicolae Blcescu ne-a schiat, domnilor, cu penel scîn-

teietor, conturele generale i privelitele caracteristice ale

Transilvaniei.

Dai-mî voie acum i mie, umilit închintor al marelui

nostru istoric — s v preîmblu un minut vederile pe harta

topografic a acelui unghiu, care conine vizuinele viteji-

lor munteni sau Mofi.

Nu este acel unghiu, ara Oltului pe care maî cu sam
o vizitm noî, cînd trecem vara grania pe la Turnu-Rou,

pe la Predeal, pe la Oituz sau pe la Bicaz. Dar chiar aci

de vale sub poalele prelungite ale Ceahlului, în inutul

scuiesc numit Cikul, st obîria Oltului, i alturi cu

dînsa, aceea a fratelui su ardelenesc, a Mureului, carele

maî întîi se urc spre nord, strbate tot esul transilvan,

de la rsrit spre apus i în fine, aplecîndu-se iar ctre

Carpaî, vine, tocmai la marginea occidental a principa-

tului transalpin, de desparte prin mnoasa-î lunc aprigii

muni ai Haegului, de stîncele nu maî puin aspre i p-
duroase ale Zaranduluî si Abrudului.
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Prin ara Haegului, lipit dos în dos cu Gorjiul nostru,

se scurg spre Mure apele Striiuluî, scldînd, el i pîraiele

lui, numai sate i ctune romînetî, printre care stau rui-

nele anticei Sarmizegetuze, la Grditea, i cetuiele maî

moderne ale Hunedioareî i Haegului.

De partea dreapt a Mureului, — care acolo trece pe

Hng tîrgul Devei, pe ling Ilia i apoi se strecoar în

Ungaria i în Banatul Timioarei, ctre Arad,— d'a dreapta

Mureului, zic, se întinde în deprtare, regiunea muntoas
a Zaranduluî, strbtut de apa Criuluî, care curge i el

ctre apus, în paralel cu Mureul. Pe malurile Criuluî

stau îndesate tot tîrgulee i sate romînetî : Curechiî,

Bradul, Mesteacnul, Baia de Cri, Almagiul i multe,

multe altele, care îau lsat numele lor în analele me-

morabile ale anului 1784.

Deasupra Zaranduluî, i încins într'un brîu îngusl de

inunî aspri i înnalî, erpuiete rîul Arieul, în a crui
slbatic vale, stau pitulate, printre stîncî i pduri, numai

iae neao romînetî, adpostirî ale mîndrilor Moi din

ara Abrudului. Acolo, sub piscurile semee ale Detunatei

st tîrgul Abrudului i bile lui de aur.

Maî sus, pe apa Arieuluî — carele, eind apoi din

îimtoarea munilor, curge spre rsrit, pe lîng Turda,

— mai sus pe Arie se vd satele Cîmpeniî, Ponoarele,

Scrioara i Vidra, ce se reazim spre apus de munii

Bihorului ; iar în fundul cel mai adînc al vilor, chiar la

••îria Arieuluî, zace Albacul, satul de natere al lui

. 1 )ria, unde modesta lui cscioar rneasc, înc i pîn
-tzî se pstreaz cu sfinenie de nepoii eroilor i mar-

tirilor de la 1785.

Horia din Albac, iobagiu de pe domeniile Statului, fost'a

el, maî întîî, precum se pretinde, ctan împrteasc?
Aceasta e probabil, i ce este înc i mai probabil este

t el tia scrie i citi, c vorbea nemete, i fr îndoial

t. prin mintea i isteciunea lui, era privit ca omul cel

AI. OdobfscQ. — Opere complete. I. 20
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maî de frunte i maî de temei dintre ranii romînî din

inuturile împrejmuitoare.

Pe dînsul îl aleser dar eî, în maî multe rîndurî, ca s
duc la Viena, plîngerile lor ctre împratul.

Intr'un rînd chiar, vzînd eî c, din cîte bunuri le f-

gduise, nimic nu se împlinea, i, încredinai fiindc vina

nu este a monarchuluî, ci a nemeilor, a vicepanilor i
a solgabirilor, adic a boierilor, prefecilor i subprefec-

ilor unguri, eî legar cu jurmînt pe trmisul lor, ca s
nu se întoarc înapoi, pîn ce nu se va fi încredinat cu

ochii, cum c împratul le-a citit jalba.

Horia jur i, plecînd pe jos la Viena, — ca i în alte

rîndurî, — avu vreme, în patru sptmînî cît inu drumul,

s plnuiasc cum va face spre a-î împlini juruirea.

Horia era om cu minte i încercat ; ei tia bine c îm-

prailor nu le prea place a-î perde vremea citind lungi

jeluiri.

Iat dar ce se gîndi s fac :

împratul losif avea obiceiul foarte ludabil de a primi

pe oricine în palatul su. Vizitatorii de orice treapt se

înirau, la anumite ore ale zilei, în lungi galerii, i mo-

naicul, trecînd pe dinaintea fiecruia, îl întreba ce-î este

de lips.

In ziua cînd veni i rîndul luî Horia de a fî cercetat

de losif, el îî zise c vine cu plîngerî de la Romîniî din

Ardeal i-î înmîn o hîrtie, în care toate acele plîngerî

eraîi coprinse.

— «Bine, voinice; voî îngriji eu de voî!»

— «Aa e, mrite împrate, — rspunse Horia, — dar

eu am venit aci legat cu jurmînt de la aî meî, ca s vd
pe Mria ta, citind cu ochii Mriei tale, cartea noastr

;

c de-î citi-o însui, bine tim noî cu toii c nu ne-î uita».

losif zîmbi cu bunvoin de obstinaiunea ranului i
deschizînd hîrtia, iat, domnilor, ce citi într'însa

:
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Mrite împrate !

Kîmpreala sptmînii :

« Patru zile de robot (adic de clac)

;

A cincea la pescrit;

tA easea la vîntoare!

^i toate acestea la o lalt, mimai pe sama domnului.

<A eaptea zi^ doar-î a lui Dumnezeul
<iApoi jiidic^ prea drepte împrate, cu ce o s ne mi

pltim !p, noi de bir i de toate cele dri /»

Anecdota, — fie autentic sau nu, — ne d totui m-
sura înelepciunii luî Horia.

De am crede ceea ce au maî spus în urm Ungurii,

Horia, în acela rînd sau în alt întrevedere a sa cu îm-

pratul, î-ar fi zis c, dac nu se va face dreptate ioba-

gilor romînî, apoi eî au s i-o fac înii, ucigînd pe

toi domnii lor unguri.

losif ar fi rspuns atunci, scurt i coprinztor :

« Thut ihr das /»

«Facei VOI aceasta !»

Spus'a sau nu a spus într'astfel losif împratul, — de

altmintrelea nu prea mare prieten al neamuluî unguresc,

— noî tim c în toamna anului 1784, Horia era întors

acas în Ardeal i colinda mereu satele romîneti din

Bihor, din Zarand, din Haeg, din Abrud i din Zlatna, în-

demnînd pe iobagi a împlini voinele împratului, de la

care eî trebuie s atepte numai bine i ajutor.

în vara acelui an, ranii acestor pri erau maî cu ose-

bire turburai. i iat unele din cauze.

De maî mult timp înc venise în Ardeal ofieri împ-
letî, cu ordin ca s înscrie recrui pentru armata im-

perial.

Iobagii romînî alergau în gloate spre a se înrola, cu

sperana c, devenind catane, vor cpta toi libertatea i
irepturile acordate regimentelor de Grnicer!.
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Ofierilor recruttorî, — în genere italieni saii germani,

— le plcea cu deosebire acest zel ostesc al Românilor

i eî îî ocroteau, — cu sau fr drept legal, — în contra

multor asupriri locale.

Dar, în curînd, proprietarii unguri se plînser la auto-

ritile lor civile i la guvernatorul suprem al Transilva-

niei, care pe atunci era baronul sas, Michail Bruckental

din Sibiiu. Ordin fu dat ca înrolarea s înceteze i iobagii

înscrii s se întoarc pe la casele lor. Prin aceasta muli
rani, dar maî cu seam ceî din dou sate din ara Ha-

egului, — Gonzaga i Vlcelele, — trebuir reprimai prin

fora armat.

în inutul Zlatneî, alt subiect local de nemulumire în-

trit pe steni.

Pîn în vara din urm, cîrciumile depe domeniile im-

periale de la bile de aur fusese lsate cu o mic arend
pe seama pmîntenilor ; acum îns ele se dase cu chirie

maî mare, unui armean, care trgea el toate foloasele, lip-

sind de dînsele pe oamenii locului.

De aci, nemulumiri, bti prin circiume, spargeri de

butî si neorînduelî de tot felul.

Horia le vedea toate acestea i nu dormea. El simise

c cu un popor aa tare întrîtat pentru miî de cuvinte,

va îndeplini lezne gîndul de liberare ce-î croise în min-

tea sa.

într'o joî, la 28 Octombrie 1784, se fcea tîrg la satul

Bradu de pe apa Grisului. La tîrg era adunat toat ro-

mnimea din Zarand.

Horia fcu tire tuturor ca, pe duminica viitoare s fie

cu toii adunai în biserica de la Mesteacn, un sat înve-

cinat, c are s le aduc tiri de la împratul.

La 1 Noembrie, dup sfînta slujb, eind din biseric,

în mijlocul poporului, Horia spuse curat Românilor adu-

nai c «le-a venit vremea s se scape de asupritorii lor.

însui împratul le d voie deplin. S jure dar cu toii

pe crucea aurit ce el poart la piept c, în numele lui
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Dumnezeu i al împratului, ei nu mai vor robi la domnii

lor, strini de neamul romînesc. S se întocmeasc dar

in gloate i în grab s alerge la Cetatea-Alb, unde vor

gsi arme, spre a se întrarma i a-i apra cu ele drept-

ile lor, de cum-va vor fi împiedicai de ctre Unguri.»

îndat acolo, Grigore Crian, frunta din partea locu-

lui, fu alts cpitan al acestei cete i, pe cînd Horia se re-

pezea în munii Abrudului, ca s rscoale i acolo satele,

gloata din Mesteacn, voind s se fereasc de a detepta

fr timp luarea aminte a Ungurilor, se îndrept ctre

satul Curechi dintre muni, ca de aci, a doua-zi s treac

pe sub cumpt la Cetatea-Alb.

Vice-comitele ungur al Zarandului prinse veste de mi-
crile Rominilor i îndat trmise trei subprefect! cu cîi-va

Panduri, ca s rsipeasc ceata conjurailor.

Subprefecii câlcar peste noapte casa din Curechi, unde
dormea linitit Crianul i-1 prinser legat.

Dar cpitanul Romînilor chiem cu chiote desperate pe

ai si.

în mijlocul nopii, ranii adunai în tabr se deteapt
înfuriai i asvîrlindu-se pe funcionarii unguri i pe Pan-

durii lor, ii ucid fr cruare, scpînd pe al lor cpitan.

Ruptoarea era fcut ; sîngele cursese. ranii tiaii c
pedepsele ce-i ateapt de la Unguri vor fi cumplite. —
«Sînge pentru sînge ! Decît noi, mai bine ei!»

Acum nimic nu mai putea s pun stavil furiei rz-
buntoare a Romînilor.

De a doua-zi de diminea chiar, i zilele urmtoare d'a

rîndul, rscoala ranilor, purtînd cu sine pretutindeni m-
celul i pirjolul, se rspîndete ca pecinginile d'a lungul

Mureului prin toate satele, pîn i în deprtate inuturi

romîneti din Ungaria i din Banat.

Apele» alt dat aa limpezi i line ale Mureului se mo-
horsc, în acele cumplite zile din Noembrie 1784, cu sîn-

gele ce vars fr preget deghiebata mînie a iobgimei

turbate. în întunereciil viforos al nopilor tomnatice, ele
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se roesc i se lumineaz, oglindind lucoarea flcrilor ce

stîrnete pretutindeni apriga sete de rzbunare a ranilor.

Tot asemeni i în laturi, numai foc i sînge rostogolesc

valurile pripite i volburoase ale Striiuluî, ale Ariesuluî,

ale Grisului, i ale tutulor paralelor muntoase din ara
Moilor.

Aa, pretutindeni, gloata înfuriat a ranilor, adugîn-

du-se din sat în sat, d foc caselor i averilor domnilor

unguri i ale preoilor de alte legi ; iar pe dînii, pe preoi

i pe domni, unde-î prind îi ucid fr mil, cu soiile, cu

copii i cu neamurile lor.

Nimic din ce e Ungur sau unguresc nu mai afl cru-

are dinaintea urgiei fatale a jurmîntului lor.

în curs de o lun de zile, cetele revoltanilor, rslein-

du-se peste tot cuprinsul inuturilor pe care le-am descris,

pustiesc peste 60 de sate cu Unguri, ard i jefuesc ca la

140 de case domneti i parochiale i ucid mai multe sute

de Unguri, mai cu seam din clasa nobilimii.

Cari din acetia îns, apuc s scape prin fug, se adun
îndat la Deva, la Hunedioara, la Arad, la Cetatea-Alb,

la Clu i acolo organizeaz i din parte-le miliii de Hu-

sari ungureti ca s se lupte cu ranii ; iar pe cîî din

Romîni pot pune mîna, — fie revoltanî sau panici locui-

tori, — îi judic i-i ucid pe loc, simulînd nite tribunale

improvizate, care i pentru simple bnuieli, nu cunosc alt

osînd decît moartea cu cazn.

Astfel revolta se preface fi într'o lupt de naiona-

liti.

Aceast lupt crunt i-ar fi cptat de sigur rezulta-

tul legitim, dac, pe lîng dreptul de aprare. Ungurii

n'ar fi întrebuinat i ori-ce alte mijloace viclene, spre a

trage în partea lor ajutorul decisiv al autoritii imperiale.

E curios lucru în adevr, a vedea c la începutul aces-

tei rscoale, guvernul superior al Transilvaniei nu cuteaz

a întreprinde contra Romînilor revoltai nici o represiune

prin for. Chiar de la Viena nu sosesc alte ordine decît
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a cuta s împace pe Romînî prin blîndee, s le promit
ertare total de la împratul, dac se vor astîmpra de sineî.

Nici trupele împrteti din Transilvania nu se mic în

contra lor ; de cîte orî Ungurii recurg la efii militari aus-

triacî ca s le cear ajutor, acetia caut a se furia, spre

a le denega mai lezne sprijinul cerut.

în timpul acesta, ranii romînî in una c numai ei

sunt cu adevr credincioi împratului, i c dînsul are

s le întreasc lor pmînturile strmoeti, pe care ei,

prin izbînda lor, le-au cptat acum înapoi de la cotro-

pitorii strini, ce pe nedreptate s'aîj fost aezat domni în

arina împrteasc a poporului romînesc.

Horia, îndemnat la un armistiiu de maiorul Schultz i
de doctorul Molnar, cari i se trmit de guvernul central

al Transilvaniei, ca s-î vesteasc iertarea ce le acord
împratul, comunic tablei sau consiliului unguresc din

Hunedioara, ultimatul su, cu coprinderea urmtoare :

« Punctul I-i : Provincia i toi nobilii s jure pe cruce

c vor fi credincioi la condiiunile ce el impune.

^Punctul 2'Iea: Nobili s nu mai fie, ci numai funcio-

nari, întrii de împratul.

€ Punctul S-Iea : Toi locuitorii Ardealului s plteasc
deopotriv dare ctre împratul, fr de a mai fi vre-unul

scutit.

* Punctul 4'lea: Domnii s-î prseasc moiile lor de

pan acum.

• Punctul 5'lea: Moiile domnilor s se împart între -
rani, dup o lege ce o va face împratul.

Puntul (i-le i^i ultim : Dac autoritile ungureti pri-

mesc aceste condiiunî, s ridice steag alb d'asupra cet-
uieî de la Deva.

«El, Horia, va atepta rspunsul pîn la 15 Noembrie
;

iar dac va g.si împotrivire, va urma rzboiul ca pîn aci.»

Vedei, domnilor, împratul i iar împratul ; împratul
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pretutindeni. Credina luî Horia în losif ll-le este deplin,

i pîn la ceasul luî din urm, ea i-a pstrat temeiu în

inima i în cugetele lui.

Poate c însui losif avea încredere în sincera fidelitate

a Romînilor i de aceea, mult s'a luptat el în contra des-

peratelor reclamri ale ungurimiî, ca s crue pe iobagii

romînî, în dreapta lor revolt în contra asupritorilor un-

gureti.

Lucrurile d'ar fi stat tot ast-fel, Romîniî de sigur ar fi

mers departe. Dac însui împratul rmînea nestrmutat

în acea dispoziiune ce se manifest la dînsul de a lsa
pe Romînî s fac precum tiu, apoî unde maî avea s
ajung ungurimea, aa puin i aa slab în faa gloatei

îndesate i neînstrunate a rnimii romînetî ?

Ori cît se desperau i se indignau Ungurii, strigînd din

rsputeri împratului

:

«Vezi ! aceti rebeli slbatici au pus gînd s stîrpeasc

«nobilimea ; ei vor s limpezeasc Ardealul, i poate i
«Banatul, i poate însi Ungaria, de toat suflarea ungu-

«reasc! D-ne ajutor ; cci tu eti rege al Ungariei. Tu
«trebue s ne mîntueti !» — losif îns, carele nu primise

nici o dat a se încununa rege al Ungariei i care mu-
tase coroana S-tului tefan din Buda, în tezaurul Vieneî,

losif sta nesimitor la aceste desperate i înfuriate chemri.

Ungurii simir c pe alt ton trebuiau s sune alarma

pentru ca s insufle îngrijare curei de la Viena.

Atunci, îiichipuir a buciuma c Horia, îngîmfat de lez-

nicioasele'i succese, nu voete s mai tie de împratul,

c el s'a declarat Rege al Daciei^ ba c a i btut monet
cu acest titlu uzurpat.

i, spre dovad, ei — falsari politici — scoaser la iveal

nite derizorii bnui de aur, în ale cror inscripiunî ro-

mîneti se vd cît colo grosolana impostur i chiar orto-

grafia limbei ungureti.

Cu atarî nscociri^ purtate la Viena prin cile cele maî
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autorizate pe ling împratul, eî obinur într'adevr maî

mult succes de cît prin toate doleanele de maî nainte.

Curtea, intrînd acum în prepus despre proporiunile

amenintoare ce poate lua rscoala din Ardeal, deprta

pe Generalul Preyss, care comandase armata din Transil-

vania i, bnuind de incapacitate pe guvernatorul Bru-

kenthal, ^denumi ca comisar special în Transilvania, pe

comitele Anton lankovitz i ca comandant militar pe Ge-

neralul Papilla.

Pe de alt parte, ordine fur date regimentelor impe-

riale din Ungaria de a purcede încontra rebelilor, de a-î

supune cu orî-ce pre i de a prinde pe cpetenii, puind

-i premii mari pe capetele lor.

Din momentul acesta, adic de prin luna luî Decembrie

1784, rzboiul îî schimb caracterul.

Iobagii rominî rmaser maî întîî în mirare, de a vedea

cum c înseî ctanele Impratuluî umbl acum asupra lor.

Cine oare i-a trdat?
— Horia ? cînd acesta îî încredina c împratul e cu

dînii.

— S'au însui împratul ?

Negreit c între aceste dou alternative s'aîî împrit
prerile.

Ceî puini, carî au crezut c Horia i-ar fi amgit, au

depus jos armele i s'au predat îndat otirii.

Cei-Pali, din contra, în bande risipite, s'au luptat cu

vitejie împotriva regimentelor i s'au rostit fi chiar îm-

potriva împratului, care-î npustise pentru a se uni cu

lomnii unguri.

Dar nici c era cu putin ca o asemenea lupt s in
iiult; cetele lui Horia abia aveau o organizaiune ; ele

erau armate numai cu sulie, cu sbii, cu ceva puti i
pistoale, strînse pe apucatele. Ele n'aveau cpitani experi-

iientaî, de oare ce Horia fusese silit s încredineze co-



314 AL. ODOBESCU

manda unei cete, fiului su Ion, un copilandru ca de 14

s'au 15 anî, carele totui fcu minuni de vitejie.

Apoi iarna aps greu în acele locuri muntoase ; me-

rindele i nutreul de pretutindeni perise prin foc i prin

rsip.
Gerul i lipsa munceau pe bieii munteni, maî tare chiar

decît prigonirile ctanelor.

El se luptar îns voinicete, respinser chiar p'alocurea

soldimea ; dar, risipii în cete mici, — dei revolta în-

treag coprinsese o oaste de 20 miî i maî bine de oa-

meni, — una dup alta, czur toate cetele. Se uciser în

btlii oameni muli ; alii, cu sutele i cu miile, fur arun-

cai în închisorile cetilor, de ctre autoritile ungureti

care acum prinsese la inim.

în mijlocul acestei cumplite drpnrî a planurilor i a

speranelor sale, ce fcea oare Horia ?

Din minutul cînd vzuse c otirile împrteti se de-

clar fi în contra oamenilor sî, totul ne face a crede

c el a simit cum c minile împratului fusese din nou

îmbrobodite de inimicii neamului romînesc.

El atunci povui pe aî sî s nu se maî împotriveasc

i, fr de a pierde cu totul orî ce speran de îndrep-

tare a lucrurilor romînetî în Ardeal, fcu tire c va cuta
s rsbeasc printre haitele prigonitorilor sî i se va duce

înc odat la Viena, ca s spun d'a dreptul împratului

toate nouile psuri ale poporului romîn ; iar în primvara

viitoare, cînd vor muguri codrii, atuncî lupta va reîncepe,

mai priincioas Romînilor, cari pîn la acel timp vor pu-

tea fi i maî bine pregtii.

Luîndu-i dar rmas bun de la aî sî, Horia, însoit nu-

mai de credinciosul su secundant, loan Oarg, poreclit

Cloca, din Crpeniul Zlatnei, se îndrept ctre casa sa

din Albac i, pornindu-î soia i pruncul ctre Beiu în

Ungaria, merse s se ascund de o cam dat, în munii

pduroi ai Radaculuî, care despart ara Abrudului de i-

nutul Bihorului.
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Acolo tri cîteva zile prin peteri i prin prsitele colibe

de var ale bacilor.

Dar locotenentul-colonel Kray, din al douilea regiment

de Husari scui, carele risipise cele din urm rmie ale

cetelor romînetî din valea Arieuluî, se luase cu tot dina-

dinsul dup urmele luî, cu gînd s-î cîtige, cu prinderea

capului principal al rebelilor, o rsplat excepional.

Acest ofier adimeni cu bani pe nite gornicî sau p-
durari ai locului, cari cunoteau toate potecile i înfund-

turile codrilor i asupra crora Horia i Cloca nu aveau

prepus de trdare.

într'una din ultimele zile ale anului 1 784, la 27 Decem-
brie, acei vînztorî, prefcîndu-se c pornesc la vîntoare,

cluzir pe Husarii luî Kray pîn la ascunztoarea unde,

fr de nici o bnuial, Horia i Cloca edeau dui pe

gînduri, într'o poieni, înclzindu-se la foc, dup cum au

obiceiu ranii notri, cînd îi apas grijile i nevoile.

Cînd se vzur înconjurai fr veste de o gloat aa
numeroas de vrjmai, atît numai putu face Horia cîts
asvîrle în foc o desag cu hîrtii, ce o avea în sîn.

Ce mari taine va ti coninut acea desag ?.... Unul

Dumnezeu mai tie !...

Kray, înveselit i îngîmfat foarte de prada ce fcuse,

mîn îndat pe prinii si la Zlatna ; iar de acolo îi str-

mutar curînd, sub stranic paz, în temniile de la Ce-

tatea-Alb

In cale, Ungurii îî fceau a mîrav bucurie de a bat-

jocori în tot chipul pe nefericiii cpitani ai Romînilor,

acum cu totul înfrîni. Urmrind cu înrutit viclenie

planul lor de a arunca asupra luî Horia nemeritata vin
c'ar fi nzuit la puterea suprem i c s'ar fi dus cu gîn-

dul i cu fapta pîn a zmulge pe seam-î diadema regal

a luî losif împratul, ei îl preumblar prin sate, legat cot

la cot, d'asupra carului i purtînd pe cap o derizorie co-

roan de hîrtie poleit, cu vorbele : horia uvx i>a< i v. scrise

pe dînsa.
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Tot astfel odinioar, la ceasul îngrozitor al ispirii de

veci, clii Mîntuitoruluî nostru cutezase a-1 insulta cu

cununa de spini i cu numele batjocoritor de Rege al

Iudeilor !

Amarnic, dar neîndoioas mîngîîere, domnilor ; cci,

vai! în oarba omenire, la atari injurii sunt expui numai cei

ce au solie de a mîntui lumea sau de a desrobi popoarele.

Aa dar, prin asemenea mieletî ocri începur acum
i Ungurii a-i scutura de pe sufletele lor, npraznica

spaim ce, în curs de dou luni, le înfipsese în inim acei

uriai ai munilor Ardeleni, luptindu-se cu crucea la sîn

pentru a lor liberare !

La Alba, comisarul împrtesc lancovitz i Generalul co-

mandant Papilla îi rezervar singuri dreptul de a face,

fr de ali marturî, interogatorul lui Horia i lui Cloca.

Procesul lor i al soilor si se prelungi aproape dou
luni. în acest rstimp, otirile împrteti prinser i pe

al treilea cpitan al Romînilor, pe George Crian ; dar

acesta, adus în Alba la 1 Februarie 1785, se spinzur

singur în temni cu brcinarul su, în ziua de 15 ale

aceleiai luni.

Fiul cel mare, — cel de 15 anî — al lui Horia murise

vitejete în lupt
;
pe alt fiu vitreg al cpitanului, îl trsese

Ungurii în eap, împreun cu alte cîte-va sute de Romînî

robii de dînii.

De ce îns a inut aa de mult procesul lui Horia ?

Tot ce tim mai sigur este c Horia a refuzat de a rs-

punde la ori ce întrebare i s'a fcut i n'a încetat de a

repei c voiete s fie dus s la Viena ca s dea seam
numai împratului de faptele i de cugetele sale.

Eie chiar vorba c cererea lui va fi îndeplinit ; dar

atunci, pe semne, Ungurii i-au încordat i mai tare silin-

ele ca s obin îndat de la Curte, pedeapsa cea maî

stranic pentru cei doi capi ai rebeliunii.

La 28 Februarie 1785, — tocmai patru luni zi cu zi în

urma înlîei micri a Romînilor la tîrgul de la Brad, —



sentina de moarte cu cazn a luî Horia i Cloca, ca re-

beli contra împratului si legilor rii, fu puse în execu-

iune. împratul losif se înduplecase a o confirma din Viena.

La Alba, dinaintea maî multor miî de iobagi romînî, pe

ari autoritile ungureti îî adusese cu sila, cîte ease de

tie-care sat romînesc al Ardealului, ca s le fie de înv
acest îngrozitor exemplu, Cloca, maî întîî fu frînt pe roat,

începînd sfîierea de la picioare în sus. Rcnetele lui de

durere se nbuir, atunci numai cînd un crac de fer al

roatei îi strpunse pieptnl.

Horia sta fa neclintit.

Ochii lui vedeau aprieat muncile groaznice ce aveau

îndat s'l ajung ; dar inima-i brbat tiu s stpîneasc
pîn i fiorii.

Cînd rîndul su veni, toi îl vzur clcînd cu pas ea-

pn, neovit. într'însul nu se destinui nici o slbiciune.

Roata îî zdrobi oasele, fr ca. durerea s'i scoat mcar
un gemt, din pieptul lui oelit...

Au zis unii c murind, Horia ar fi strigat: «£« mor
ntru naiune !y>

Poate c el n'a rostit aceste cuvinte ; dar fr îndoial,

marele luî suflet le-a simit adînc.

O ! negreit, domnilor, sub grosolanu-î cojoc de oaie,

sub undra-î neagr, srdit cu gitane vinete, subt opin-

cele-î de muntean, îmbierate pe glezne, sub cuma luî

mocneasc cu canace (ciucuri) de fir, — sub tot acest

port al su neao rnesc, curgea prin vinele acelui puin
cioplit, dar mult seme, mult statornic i mult viteaz brbat,

un sînge cel puin tot aa de adevrat romînesc, tot aa
S- imbolditor, tot aa de patriotic, ca prin creeriî celor

mai erudii instigatori i celor mai iscusii aprtori ai

latinitii gintei romîneti

!

Auzim toi, ludîndu-se în toate. zilele, acei învai scrii-

>rî ai Ardealului, — Petru Maior! Samuil Clain! Georre

yncai! — cari mergînd s studieze la Roma, au cules cu

i>;ligiozitate în cetatea etern, dovezile origineî latine a
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poporului romînesc i întorcîndu-se acas, printre miî de

persecuiunî, au deteptat, zice-se, în Romînî simul naional.

Dar v întreb, domnilor, era oare trebuin s mearg
din ai notri la Roma, ca s fac pe poporul romînesc a

Ji i a ti c este o naiune de sine stttoare ? un popor

cu nume i cu sînge de Romîn ?

S nu renunm, credei-m, aa lezne la darul cel maî

preios, cel maî minunat al neamului nostru, la acel pu-

ternic instinct de proprie existen, care nu a lipsit nici

odat Romînilor, nici la noî, aci în principatele unde am
tiut a ne prefira prin miî de primejdii, prin miî de vitejiî,

scpînd tot mereu fiina noastr proprie de Staturî curat

romînetî ; nici dincolo peste Carpaî, unde opt secoli de

cea mai crunt i sugrumtoare asuprire nu au fcut pe

Romîniî Ardeleni, îngenunchiaî sub paloul unguresc, s
vorbeasc alt limb i s poarte alt nume decît acela

de Romîn !

Acest dar, l-au avut pururea Romîniî, i nu trei, patru,

ba nici sute de crturari, croind la gramatici i la eti-

mologii, nu ar fi putut s-1 insufle de o dat atîtor miî i
milioane ce întocmesc obtea de rînd a romînimiî.

Ca s revin înc o dat la imaginea cu care am com-

parat, de la început, starea simirilor ce frmînt chiar i
astzi ara Ardealului, voiu zice c, dincolo ca i dincoace

de Carpaî, adevratul patriotism romînesc a trit pururea

în sînul poporului nostru, — încins i fierbinte, — întoc-

mai ca jraticul sub spuz, i c unicul merit ce putem

recunoate erudiilor notri daco-romanitî, este acela de

a fi suflat cenua ce ascundea i pstra nestins acea

scînteie neperitoare.

Adevr este c epoca în care s'a sculat Horia în capul

rnimii din Ardeal, corespunde întocmai cu aceea în care

se luptau pentru revendicare originelor noastre latine,

erudiii de la Blaj.

Dar nu vd nici un semn ca, prin instigaiunea acestora,

s se fi urzit mcar, rscoala ranilor.
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Iobagii ardeleni au apucat în minele lor vîrtoase arma

rzbunrii, fiind-c cuitul le ajunser la os, fiind-c Un-

gurul nu le mai lsase nici o umbr de vieuire omeneasc,
nici o frîm de pîne a lor.

împratul losif, din contra, prea a le fgdui toate bu-

nurile unui trai liber i egalitar, astfel precum îl visau

ei din povetile btrîneti ale strvechii împrii romane.

Atunci iobagiul îi zise: «Pîn cînd fî-voî rob în ar
la mine? Pîn cînd slugfrivoî la domni strini si vene-

tici ? Ei nu vor s-mi fac i mie parte din bunurile de care

se bucur singuri aci în ara noastr ? Face-mî voi dar

însu-mî partea mea!»
i ca s-i zic iobagiul acestea, de sigur c nu a tre-

buit s le învee de la crturari. Fe-care ran nscuse
din sînul maicii sale, cu aceste simple noiuni de drept

natural ; fie-care i le întrise, fr carte, în traiul înda-

tinat al casei printeti, în ogorul unde sudoarea îi curgea

numai în folosul domnului.

Fie-mi dar iertat, domnilor, a conchide c rscoala io-

bagilor ardeleni sub Horia, poart în sine un caracter pe

deplin poporan i de aceea chiar, — îmi voi permite a

zice, — maî curat,, maî adevrat,, mai sincer naional, de-

cît toate argumentaiunile, maî mult sau mai puin exa-

crerate, ale patrioilor erudii.

De aceea, noî Romînii, putem s ne mîndrim cu acea

micare spontanee a Moilor, maî mult poate chiar decît

cu teoriile i cu controversele, susinute la sfîritul seco-

lului trecut, — de altmintrelea cu mare diligent, — de

ilutrii corifei ai coaleî transilvane.

Pe Horia i pe miile de viteji feciori cari s'aîi luptat

cub dînsul, nu i-a fcut patrioi romîni, citirea crilor la-

. tinetî i vederea monumentelor din Roma;— ci cugetele

lor simple i drepte, care le spuneau aprieat c sunt ns-
[ cuî Romîni i 'n ar Romîneasc ; c, dupe fire i datin
' unul Dumnezeu i unul împratul au drept s le cear
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viaa i munca lor, pentru aprarea legii i pentru sporirea

reî strmoeti.
Dar i mai mult! domnilor. In asemenea credin s

scald înc i astzi tot poporul romînesc, cel simplu, cel

neadpat la isvoare strine
;
i aceste credine constitue

chiar patriotismul su, patriotism înfundat, tcut, dar maî

temeinic si maî statornic decît orî ce declamaiunî zgo-

motoase ale patrioilor crturari de tot soiul.

Acel aluat vîrtos cu care este plmdit firea poporului

romînesc, am avut noî ocaziunea a-1 constata, viu i veghiat

în brbia junilor notri lupttori de maî deunzi^ Curcanii

de la Plevna, frai maî tineri dar nescptaî aî Moilor

din munii ardeleni.

Dar bieii Moi, precum i toi voiniciî de peste Carpaî^

amrîî pîn i în ziua de azi de piedicile umilitoare ce

pun neîncetat Ungurii la libera dezvoltare a spiritului na-

ional printre Romînî, toi, zic, simt în inimele lor acel

dor de liber vieuire naional, pe care din nenorocire

Ungurii nu vor nici acum, dup aa crude încercri, s-1

preuiasc la dreapta luî valoare.

Ce are s rezulte din aa nedomirire a nesocotituluî

spirit unguresc ?

Cu înfiorare cugetm la momentul unei nouî izbucniri,

în care lupta pentru egala îndreptire, — ce este în Ardeal,

o lupt de naionaliti, — ar începe maî crîncen, maî

turbat decît orîcînd.

lat-ne atunci reîmpinî din nou la timpurile de barbarie,

cînd eram în drept a ne crede intrai pentru tot-d'a-una

în cercul luminelor.

i cu toate acestea, cît de lezne ar fi de a înltura cu

totul aa nefaste frmîntrî

!

Cu bun înelegere, de sigur nu sunt Romîniî aceia cari

ar cere stîrpirea orî criî alte seminii decît a lor, în Tran-

silvania. .
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Romînii mereu au zis i repeesc Ungurilor cuvinte de

împciuire, cuvinte de dreptate

:

«inei, — le zic eî, — inei cu bun voie din parte-ne,

«cîte locuri din ara noastr v pot încpea, ^omînul,

cvechî motean al acestui pmînt, e îndurtor, i osptos,

€i darnic ; el priimete bucuros ca din pînea luî s se

c sature i alii.

«Luai dar i voî, cu bun tocmeal i cu pace, parte

«dreapt din motenirea mnoasei noastre moii printeti.

«Vorbii-v într'însa limba voastr; închinai-v în bise-

«rica voastr; purtai-v portul; rsucii-v cît de sus

«mustaa ; batei cît v va place din pinteni, jucîndu-v ciar-

«daul; dar, pentru Dumnezeu, nu venii cu orbeasc trufie,

«s ne tgduii no dreapta motenire a casei, în care

«noi v'am fcut loc.

«Nu v ludai c voî aî rzbit cu sabia în casa noastr

«i v'aî aternut cenua pe vetrile noastre.

•iDac în curs de 800 de anî, n'aî izbutit, ca cuceritori,

«s stîrpiî nici smîna, nici datinele, nici credinele Ro-

«mînilor din Ardeal; apoi acum, cînd în potriva tiului

«sbiei voastre se poate ridica fr sfieal paloul, înc
«netocit al luî Horia, cînd pe cenua voastr poate s
«rsar par de foc viie; acum cel puin, deschidei-v în

«sfîrit minile la lumin
;
prsii îndrtnicia i slbatica

«tîmpire a trecutului; primii voios mîna freasc ce vi

«se întinde, cu uitare a tuturor urgiilor de maî nainte, i,

«ca oameni înelepi, fii mîndri a rniîne buni frai de

«cruce, acolo unde nu vi se maî cade i nicî vei maî

«putea aievea, a domni în sil ca singuri stpînî.

«Deci, nu v maî încumtaî a impune Romînilor, cari

«vorbesc limba, — fie chiar scptat, — a nobilei Rome,

«nu v mai încumtaî a le impune graiul vostru de ve-

«netici; nicî îi supunei la asprimile legilor voastre, croite

«pe strîmbtate ; nici v mai amgii cu deearta spe-

«ran c vei scâlîmba vreodat firea Romînuluî ardelean,

«într'atît încît s facei dintr'însul un Maghiar.

Al. Odobetctt. — Oprre complfte. I. 21
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«Aducei-v aminte c, dac vre odinioar cîte unul din

«fotii votri iobagi a primit s se lepede de romîneasca-î

«iobgie, spre a se face Ungur, acela de îndat s'a urcat

«pe scaunele cele mai înalte ale magnailor i ale regilor

«votri; acela a devenit un tefan lojica, un loan Huniad,

«un Mateia Corvin, ft al romînceî din Haeg i cel maî

«nobil cretet cu care s'a mîndrit aievea ungureasca co-

«roan a Sîntuluî tefan !»

Dar este timpul, domnilor, s ne punem înc odat în-

trebarea dac atîtea exemple de blîndee, de înelepciune,

de brbie i de dreapt mînie, date de Romînî vecinilor

notri Unguri, nu-î vor face într'o zi pe acetia s priceap

c nu este dat lor, — ca nimenuî pe lume, — de a stîrpi

de pe pmînt seminia romîneasc ; s priceap c acea

dumnie cu Romîniî, — pe care numai ei neîncetat, fr
cumpt i fr prevedere o aî, — e venica piedic a

propirii noastre i a lor; c dînsa în fine poate sau,

cum zic chiar dniî, bitangi la o vreme, s devin chiar

peirea lor, — a lor, copii orfani ai Aziei, pripii în

Europa, printre marile i puternicile gini autoctone ale

Occidentului.

Oare, nu vor vedea, nu vor simi dîniî, c, aci la Du-

nre, unde i-a asvîrlit soarta întîmplrilor, numai stînd

lipii de noi^ umr la umr, coaps la coaps, inim la

inim, dînîi Ungurii i noi Romînii vom putea sprijini i
domoli sborul, din ce în ce maî seme, al marilor sgripsorî

cu cîte dou capete, care, i no i lor ne fîlfîie mereu

de-asupra ?

Din nenorocire, pîn astzi, nu se cam vd semne ca

Ungurii s se ^ domirit asupra adevratului lor i al

nostru bine.

Ei, pe noi cetia de la Dunre, în scrisele i în vorbele

lor, ne înjur i ne batjocoresc
;
pe fraii notri de peste

Carpai îi adap cu amrciuni.
Team-se îns ca nu, în acea mlatin de venin în care
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^î, pe nesocotite i mereu, se nevoiesc în deert, s înnece

toat libera vieuire a Romînilor, team-se s rsare inimi

i mai bine oelite, brae i mai tare încordate decît ale

-eroilor martiri de la 1785 !

Aduc-i aminte, c atunci, la 1785, chiar prinii lor

au pua s ciopîrteasc în buci mrunte, cadavrele zdro-

bite ale lui Horia, lui Cloca, lui Crian, i au rsdit
pretutindeni în pmîntul Ardealului, sîngele cel vitejesc

al acestora

!

Destupe-î urechile i vor auzi c astzi înc, dup
aproape suta de ani, Moii din Abrud fac s tresar de

dor i de mînie muni i esurile Ardealului, cînd horesc

doina de spaim i de rzbunare a lui Niculae Ursu al

Florei din Albac :

«Horia bea la crijm 'n deal!

Domnii fug toi din Ardeal.

El aprinde-un mare foc

i cînt voios în joc :

— Haidei, feciori, dupe mine

Sâ v 'nv a tri bine.»

Pe cel, cîmp pustiu i 'ntins.

Arde-un foc de noi aprins.

Las' s arz i s creasc,

C-i în ara ungureasc

!

— Tragei hora ca s joc,

La lumina celui foc !»

«Ungurean, musta lung!
Zis-am morii .s te ajung

;

Zis-am parai s te arz;
Zis-am cruceî s te piarz !

— Tragei hora ca s joc,

La lumina celui foc!>

«Ungurean, cîne turbat

!

Multe în lume i-am rbdat

;

Dar venit'a ciasul meu.

Ca s m rzbun i eu !

— Tragei hora ca s joc,

La lumina celui foc!»

«Cum rcnesc jivinile 1

Cum s'aprind slninele !

Cum ard toate satele,

De-i cur pcatele!

— Tragei hora ca s joc,

La lumina celui foc !»

«M'am suit la munte 'n zori

'am prins fulgerul din nuori,

i de sus, din înlime,

L'am izbit în Ungurime!
— Tragei hora ca s joc,

La lumina celui foc!

'aidei, feciori, dupe mine

S dm cui ce se cuvine!»

Bucureti, 1878.
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LUAREA RAHOVEi DE CTRE OTIRILE ROMÎNETÎ
LA NOEMBRIE 1877.

Cuvîntare rostit la Ateneul din Bucureti, în 26 Martie (6 Aprilie) 1878.

Domnilor^

Clduroasa bunvoin cu care publicul de la Ateneu

a primit, sunt acum vre-o cîte-va sptmînî, rpedea ex-

punere ce am întreprins a-i face despre memorabila dar

puin cunoscuta micare a iobagilor romînî din Ardeal, la

sfiritul secolului trecut, fapt carele minunat învedereaz

i adîncile simiri naionale, i fîretele aplecri rzboinice

ale rnime! romîneti ; — acel simpatic i pentru mine

mult mgulitor interes, cu care unii cel puin dintre

d-voastr aî binevoit a asculta i a aproba cîte v'am putut

spune, în treact, despre viiul lor dor de libertate, despre

turbata vitejie i despre aspra statornicie în faa nevoilor,

vdite la 1785, de ctre muntenii notri de peste Carpai,

aceste abia meritate îndemnuri, zic, mi-au insuflat dorina

i curajul de a m reîntoarce i ast sear dinaintea

d-voastr, ca s v aduc o nou i maî proaspt dovad
despre netgduita trinicie a unor aa nepreuite daruri!...

daruri care—o putem spune azî cu mîndrîe !—s'au pstrat

1) Aprut, împreun cu Moii, în dou ediii: Cea d'întîî la 1878.

cu titlul: «Moiî t Curcanii, doic conferine inute la Ateneul din

Bucureti de AL I. Odohescu. Buc. Ed. Socec», 1 br. 8^, 95 pp. A
doua, cu titlul : «.Moii i Curcanii». Ed. II. Bucureti 1880. Ed. Socec.

1 br. în 16<^ 104 pp. In aceast a doua ediie sînt numeroase omisiuni.
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pan i în zilele noastre, pan i în poporul romîn de

dincoace, cel pe care toi îl credeau de demult sleit de

toate aceste falnice virtui strmoeti

!

Imî era negreit maî lezne de a vorbi, cu tot respectul

cuvenit, despre oameni i despre fapte pe care deprtarea

de maî multe zecimi de ani. precum i amurgul sîngeros

ce le întunec, le-au înlat pîn acum în cugetele noas-

tre, maî presus de toate acele migloase i adesea ru
cumptate imputri, în care patimile mrunte ale zilei se

cearc mai totdeauna s încurce i s nimiceasc ori-ce

întîmplare contimporan.

Numai aripele timpului, domnilor, prin rezultatele ce se

lmuresc mai apoi, spulber cu încetul asemenea pleav
i limpezesc pentru ochii viitorimii, faptele adevrat demne
de laud ale oamenilor.

Mi s'ar putea dar întîmpina c m prea grbesc a ju-

deca în public cele ce abiea deunzi s'au petrecut i asu-

pra crora prerile pot fi aa de felurite, cît i de puin
întemeiate.

Aa ar fi, dac cum-va eu m'a întinde cu gîndul pan
la preuirea rezultatelor deprtate i hotrîtoare ale fapte-

lor despre care am s v vorbesc.

Eu îns nu merg aa departe. Voi numai, — cu tiine

ce se pot culege i controla acum maî lezne decît mai

tîrziu,—s v povestesc cît se poate maî simplu i mai

exact, un epizod din luptele otenilor notri dincolo de

Dunre, în toamna trecut.

Totui, dac dintr'o veridic i nemeteugit povestire

va lstari în mintea fie-cruia, credina c în poporul ro-

mînesc de rînd viaz un simimînt al datorinelor sale ctre

ar i un inimos avînt de rzboire la vreme de trebuin,

pe care azi le resimt deopotriv cu dînsul clasele noastre

maî culte, apoi vom fi cîtigat de o cam dat atîta numai,

—i bgai de seam, domnilor, c aceasta este cea maî

mare i maî spornic smîn de trie naional,—vom fi
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cîtigat sigurana c putem tri pe viitor cu o deplin in-

credere în virtuile poporului nostru.

Vom ti bine c nu dînsul va sta în nepsare sau se

va da în lturi, de cîte-orî de acum înainte vre-un pericol

va amenina fiina sau drepturile reî noastre.

i de o asemenea credin, avem tare nevoie astzi^

domnilor, cînd rstritea întîmplrilor pare a ne izbi drept

în fa cu deertciunea tuturor sacrificielor ce i-a im-

pus patria noastr, de un an încoace, cu pagube numai

i cu pierderi, în loc de foloasele i dobînzile materiale

la care aveam tot dreptul de a nzui.

Dea Domnul, — i chiar înc se prea poate, — ca noi

Romîniî s n'avem a ne ci de a fi intrat într'o lupt, în

care nu am culege alte decît nemulumire i rutate de la

înii aceia, pe cari i-ami ajutat cu voie bun i cu inim
brbat.

Dar, chiar i dac ursitele poznae ne-ar fi încurcat, de

ast dat, firul soarteî într'un caier aa de ru scrmînat^

Aa de ghimpos, slbatic,

Nodoros, rîios, iernatic,

(cum zicea odinioar glumeul grdinar, despre mceul
cel cu off în coad), apoi noî, domnilor, s nu uitm, s
nu pregetm nici mcar un minut de a ne ptrunde des-

pre marele folos moral ce noî am cules din acest rzboit

în carele, acum cîte-va luni, furm prtai cu o parte aa
de meritorie.

S nu lsm ca ceî ru-voitorî i ru-nrviî ctre noî,,

profitînd de a noastr nepsare sau maî cu seam de a

noastr bun-credin, s ne soarb, s ne înghit i s
ne nimiceasc toate acele merite, sub cuvîntul c oastea

noastr romîn a fost numai ca o bur uoar de ploaie,

pe ling npraznicul potop slovenesc, care a npdit asu-

pra Turciei i a desfundat-o toat.

Aducîndu-ne i noî aminte de mlatinele de sînge ru-

sesc, în care a fost aa groaznic înnecat de dou ori
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Plevna în vara trecut, maî nainte ca aî notri s fi tre-

cut Dunrea, datoria noastr este de a ne grbi cât de

mult i cu cea maî pietoas îngrijire, s nu lsm a se

sbici cu totul supt o suflare de dispre i de mînie, acea

bur de nobil sînge romînesc, — daca bur vor s-i zic, —
cu care s'au stropit, maî în urm, vile bulgretî de la

Grivia. de la Rahova i de la Smîrdan !

Dac, dup ce am fost prtai la pericole i de bun
ajutor la vreme de grea strîmtoare, noî Romîniî n'avem,

— de pre ne-maî pomenit judecat a aliailor notri, —
n'avem s ne bucurm de nici una din dreptele rspltiri

ale victoriei, — ca i cînd noî am fî fost învinii, — este

drept cel puin ca s ne alegem de îndat i cu deam-
runtul semile din nevoile rzboiuluî rbdate împreun, i
s facem ca din onoarea isbînzilor, mult puin cît va fi al

nostru, al nostru curat s rmîn în ochiî tutulor.

Cu acest cuget, domnilor, am cutat ca din faptele de

arme ale otirii romîneti în acest rzboî, s lmuresc cu

oare care preciziune mcar una
;
i, întru aceasta, m'am

întemeiat maî mult pe acea credin c, orî cît de slab
i de necomplect va fi cercarea mea, strunele încordate

în piepturile romîneti prin aceast reînviere a noastr în

sînul vieeî de voinicie a strbunilor, au pstrat astzi înc
destul rsunet în inimile d-voastr, spre a acoperi i a

ascunde toate ovirile i toate îngînrile rostiriî mele.

Cutez a crede c elul ctre care am pit i pe care

am socotit de cuviin a-1 desvolta pan aci cu deplin

sinceritate, va dobîndi aprobaiune din parte-v. Sper ase-

menea c, trgînd eu azî cu piciorul,—cum vine vorba,

—

vom avea mulumirea de a vedea în curînd întregul istoric

al faptelor otirii romînetî, expus în lucrrî literariî maî

temeinice i maî întinse decît scurta naraiune, ce timpul

îmî va permite a v face aci despre luarea Rahoveî de

ctre otirile noastre romînetî, în luna luî Noembrie trecut.

V maî datorez o explicaiune întru ceea ce privete

alegerea acestui fapt, dintre altele care, prin peripeiile
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lor maî dramatice sau maî strlucite, ar putea s detepte

un egal, dac nu un i maî viu interes.

Motivul deciziv a fost îns, pentru mine, din cele maî

simple.

S'a întîmplat ca, asupra expediiuniî de la Rahova se

aflu maî mult înlesnire de a cpta cele maî amnunite
relaiunî, atît oficiale cît i pitorete, avînd în corpul care

a executat aceast întreprindere, foarte mulî cunoscuî,

amici i chiar consîngenî.

Dar s nu credei pentru aceasta, domnilor, c mi-am
propus a v aterne aci un panegiric al cunoscuilor i al

prietenilor meî din oastea de la Rahova. Chiar i de vor

fi meritînd eî maî mult de cît ceea ce cursul întîmplrilor

m va sili neaprat a zice despre uniî din dîniî, le-am

promis i îmî propun a le crua fr mil modestia.

Voî da îns toat cuvenita laud cpetenieî superioare

care a conceput, cu o perfect înelegere a misiunii otiriî

noastre în acest rzboiu, i a ordonat destinderea aciunii

militare a Romînilor preste toat zona teritorial de-a stînga

rîuluî Vidul, la apus de Plevna, adic pe malurile Dunrii,

de la Nicopol pîn la Vidin, pîn la Belgradgic i pîn la

graniele Serbiei.

M voî cerca asemenea s prefir în cuvintele mele cît

se va piitea maî mult din acea mîngîioas i întritoare

simiri de mîndrie ce m'a coprins de cîte orî am auzit po-

vestindu-se de ctre toi ceî ce au stat marturî la faa lo-

cului, cu ce vesel i nepstoare semeie au tiut tinerii

notriî oteni s rabde traiul greu al unuî rzboiu în ar
strin, cu ce inimos i statornic avînt au cutezat eî s se

repeaz în contra focului inamic i s înfrunte fi gloan-

ele, obuzele i rapnelele, care ploaîi, dese i viclene de pe

muchea pustie a unui negru meterez de pmînt

!

Imî voî împlini înc i sfînta datorie ce avem cu toii,

de a consacra faptele i de a închina în memoria acelor

viteji soldai, de ori-ce rang, cari pe cîmpul de btaie au
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murit, lsînd urmailor onoarea de a înscrie numele lor,

în analele de glorie ale poporului romînesc

!

Ptruni acum, domnilor, de ceea-ce puteam i de ceea-ce

aveam s facem noî, aci în panica noastr adunare de

ast sear, s ne închipuim de odat c stm privind de

sus, dintr'o regiune senin i linitit, dar nu lipsit de o

freasc îngrijare, cu ochii intii d'asupra otilor noastre

romînetî, rsipite prin vile i pre esurile Bulgariei.

Suntem ajuni în iarn, i maî pe toat ziua cerul po-

somorit picureaz sau vars iroaie de ploaie i de sloat,

de desfund pretutindeni pmîntul.

In jurul Plevneî, regimentele noastre, — dijmuite de

moarte din toamna trecut, pe luciul primejdios al vilor

d'asupra crora domnesc trufae redutele turceti, — regi-

mentele noastre sap acum mereu la anuri, ca s se poat
apropia mai bine de acele cuiburi ucigae, prin adîncî

fgae de cîrti, maî ferite din norocire de focul putilor

Martini, dar nu i de apele mocirloase ce se scurgeau mereu

în acele noî crri meteugite.

Sap în sil, dar sap vesel bieii ranii notriî în bran-

ciogul sterp al dealurilor Plevneî, gîndinduse poate la arina

lor de porumb care a rmas nespat ast var i se

mîngîi rîzînd cînd, în loc de tiuleiî de ppuoi i în loc

de pepenii de acas, eî culeg acum, în ogoarele i în bos-

tanele lor din Bulgaria, numai gloane i obuzurî turceti.

— «Mre Doamne ! — îî zic eî, — pe semne c numai

la noî în ar le priete Sirbilor a rsdi ardei i dovlecî,

cci p'aci iarba toat e numai iarb de puc i alt s-
mân nu se pomenete, de cît numai "grune de fier i
de oel !»

i sap, sap mereu cu opincele în tin i în sloat,

tluerînd doina de decindea, pe cînd gloanele le uer as-

cuit d'asupra capului.

Cît colo plesnete un groaznic obuz de calibru uria i
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ndrile luî scormonesc aprig rîna, ca riturile lacome

i pripite ale unei turme de rîmtorî înglotaî.

Sptorii notrii care l'au urmrit cu uiduelî prelungite

în calea luî d'a rostogolul, rîd cu hohote de purceaua tur-

ceasc, care le-a ftat în preajm aa pocit prsil de

purcei.

Dar nepstoarea veselie a soldatului abia poate descrei

une-orî fruntea îngrijat a celui pe care eî toi l-au urmat

cu deplin încredere, departe, departe de slaele lor p-
rinteti !

Comandantul general al armatelor de la Plevna, Mria Sa
Domnitorul Romînilor, — dup ce s'a hotrît a închide

gurile clevetitoare, dovedind prin maî multe eroice asalturi

în contra redutelor de la Grivia, cît pltesc ostaii sî
romînî atît în faa celei maî înlesnite, cît i în faa celei

maî desperate aprri a inamicului, — M. S. Domnitorul

a fcut îns s predomneasc ideia sa, de a nu se maî

arunca fr cumpt victime preioase pe altarul sîngeros,

improvizat de Osman-Paa, ci de a coprinde pe acel aspru

închintor al luî Mahomet, cu toat ceata sa de cli, într'un

cerc de armate din care numai foametea i disperarea s-î

sileasc a se libera, sau prin moarte, sau prin predare.

Abia pe la 15 Octomvrie, cu sosirea a noi i numeroase

trupe ruseti, împresurarea, pe un ocol gigantic de 33 ki-

lometri, ajunse a fi complet.

Dar, atît mai nainte ca aceast anevoioas operaiune

s poat fi realizat, cît i apoî, în temerea unei izbucniri

nimerite a Turcilor afar din întriturile lor de la Plevna,

M. S. Domnitorul se ocup de a preîntîmpina ori-ce micare

spre dobîndire de* ajutor i de merinde, sau numaî spre

fug i scpare, ce ar putea s cerce armata turceasc

din Plevna în înelegere cu garnizoanele din oraele i
cetile despre apus, adic din Sofia, din Vraa, din Ra-

hova i din Vidin.

Acele pri trebuiau dar, pentru deplin siguran, s
încap în mînele oastei aliate.
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Rolurile fur împrite.

Un corp de armate ruseti, ctre care a stat mult timp

alipit o diviziune de clrei romînî, fu însrcinat s ope-

reze spre miaz-zi, adic- pe cursul meridional al Vidului

i în ramura munilor Balcani, numit Stara-Planina, despe

Teli, Vraa, Etropol, Orhania i Sofia.

De cît folos a fost Generalului Gurko, Roiorii i Clraii
notriî, în fericita sa campanie din acele locuri, s sperm
c o vor spune într'o zi publicului, chiar raporturile ofi-

ciale i ordinele de zi ale acelui vrednic comandant al

aliailor notrii.

Noi aci, vom vorbi numai despre micrile corpului de

otire curat romînesc, carele a fost însrcinat înc de pe

la Septembrie, s privegheze malul bulgresc al Dunrii,

de a stînga rîului Vidul i, înaintînd treptat spre apus, s
deschid o zon de aprovizionare, din ce în ce mai întins,

otirilor numeroase, tbrîte în jurul Plevnei, — pîn cînd

va sosi i momentul priincios de a coprinde posturile r-
sipite de Turci pe înlimile i prin cetile d'alungul Dunrii.

O rapide ochire, aruncat pe d'asupra acestui rîu dincolo

de crîmpeiul lui ce se întinde de la gura Oltului pîn la

gura Jiului, ne va face s recunoatem maî bine înfiarea
reî, în care avea s se mite corpul de armat a crui
menire era mai cu seam de a zmulge pe Turci afar din

posturile lor de la Rahova, de unde, în tot cursul verii,

ne zdrise ei, bîntuind tare tîrguleul nostru Bechetul i
împrejmuirile lui.

inei poate înc minte, domnilor, c printre primele

atacuri ale Turcilor, pe la Aprilie i Mai din anul trecut,

au fost pagubele ce ne-au pricinuit tunurile din Rahova,

arzind i cufundînd la gura Jiului, mai multe vase încrcate

cu grîne; tot pe acolo, cete slbatice de Bai-buzuci i de

Cerkezi au trecut adesea noaptea Dunrea spre a jfui

-aele din Romanai, a le rpi i a le înjunghia vitele i
< hiar a czni i mcelri pe bieii ciobani de prin bli.

într*o insul din faa Bechetuluî, pichetaii romîni au
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descoperit la 27 Maî, trupul jupuit de piele i groaznic

ciopârtit al unui nevinovat pstor, pe care îl prinsese noaptea

soldaii turci din Rahova.

Asemenea mîrave fapte trebuiau cu timpul s-î capete

i ele pedeapsa lor. Se cuvenea cel puin ca neomenoii
tîlharî s fie alungai cu ruine din cuiburile lor.

i cînd numesc cuiburi de tîlharî aezmintele turceti

din acea parte a malului dunrean, s credei c nici

îngustez, nici defaim rolul Osmanlîilor i al Cerkezilor

printre locuitorii cretini. Bulgari — dar i Romînî, — care

smluesc cu numeroasele lor bordeie, grmdite în sate i
ctune, toate esurile dintre Vid i Isker, precum i dintre

Isker, Skit i Ogost.

Dincoace de Dunre, la noî, avem tîrgul Islazului^ cam
în dreptul vrsturii Vidului de la salul bulgresc Samavit;

iar în faa gureî Iskeruluî; st la noî Celeiul, cu rmiele
sale dintr'o antic cetate roman i cu stîlpul, cufundat

în Dunre, al podului cldit peste rîu, acum vre-o cinci-

spre-zece secoli, de împratul Constantin-cel-Mare.

Nu maî puin interesant, din punctul de vedere al ve-

chilor aezminte legionare, este malul dimpotriv, cci
acolo, ceva maî jos, pe coasta Iskerului, sunt ruinele înc
învederate ale anticei ceti Oescu, cu stradele, cu ape-

ductele, cu sculpturile, cu inscripiunile i cu temeliile ei

de case romane, risipite printre îngrditurile i arcurile

stenilor, curat romînî, din Ghighiu,

Romînî sunt i locuitorii din Mgura, din Cercelani, din

Mocriani, din Brestu, din Ghiuleni i din alte multe sate

învecinate ; chiar dac ei n'ar vorbi o romîneasc, — ai
putea zice mai colorat cu archaisme neao-romînetî decît

a actualilor steni de pe malul stîng al Dunrii, — apoi

însi înfiarea lor mai sprinten i mai voioas, portul

lor mai frumos potrivit în custuri pestrie, firea lor mai

osptoas i mai puin posomorit i sflea decît a Bul-

garilor, ni i-ar dovedi ca frai buni, din acela os i din

acela sînge cu noi.
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îî maî aduceau aminte de-acas Dorobanii notri, cînd

vedeau viindu-le înainte i poftindu-î la cin în bordeiele

lor, împodobite cu zblaie vrgate i cu tergare cusute,

fruntaii cu chic lung din satele romînetî
;
i maî cu

seam le zîmbea Clrailor ochii de bucurie cînd, tocmai

colo în vale la fîntîna care înete limpede dintr'o veche

piatr, spat cu slove latineti, zreau jucîndu-se codanele

limbute, adunate toate la un loc sau purtînd pe umr, cu

umblet legnat, cobilia cu dou donie.

Iar ele nu fugeau de voinicii notri, bombnind i su-

duind ca posacele de bulgroaice, ci eindu-le cu plin

înnainte, le urau cu grai vesel i desghieat, bun sosit i
bun isprav, c doar va da Dumnezeu ca prin eî, s
scape i biat lumea de pre acolo, de spaima cînilor de

pgînî.

«Ba zu, de la dînsele, — îmi spunea unul din oficeriî

notri, — auzeai o limb ce i-era drag s'o asculi i care

ne înva adesea pe noî cum s îndreptm pe romînete,

vocabularul nostru militar, aa de împestriat cu ziceri

pocite, adunate de prin toate limbele^ care nemeti, care

ruseti, care franuzeti.

«într'o zi, bun-oar, ajungînd într'o recunoatere, pîn
în marginea unui sat i voind s aflu dac nu se vzuse
înc pe acolo eclerorii pe cari-î trmisesem înainte, o fat

romînc îmi rspunse fr sfial, artîndu-mî un punct al

orizonului: — «Ba am zrit maî adineauri trecînd într'acolo

vre-o doui cercetai de-aî votri

!

«Pe noi nu ne tiase pîn atunci capul s dm numirea

aa potrivit i curat romîneasc de Cercetai^ strejilor în-

naintate, pe care strbunii notri le numeau pe slavonete.

Iscoade^ i pe care noi i-am botezat azi cu numirea fran-

cez de Ecierorî».

Iat, domnilor, cum chiar pentru Dicionarul Academiei

u este fr folos, rzboiul ce fcurm peste Dunre.
S credem ins c, i subt ahe numeroase puncturî de

vedere mai puin crturreti nu îndeert a petrecut prin
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acele locuri, în tot cursul lunilor luî Septembrie i Octom-
brie, corpul de otiri romînetî de la Dunre, stînd une-

ori adunate sub corturile din bivoac, pe care crivul i
ploile le rsturnau neîncetat, iar maî adesea stînd rspîn-

dite prin îmbielugatele sute din mnoasa lunc a Iske-

ruluî. Acel inut, scldat de vrsturi bltoase despre Du-
nre, i deluros dar nu maî puin roditor în luntru, deveni

în tot acest timp, grînarul cu merinde i ura de finee

ale otirilor ce mereu, mereu soseau, ca s încing cu

cerc de fer, urgisita vizuin de la Plevna.

Cînd împresurarea fu pe deplin svîrit, acel corp,

deslipit din armata statornic de la Plevna, avu i dînsul

voie a se mica maî departe i a cerca locurile maî la

larg, dincolo de Isker.

Aci se întinde pe o distan de vre-o 50 de kilometri,

pîn la rîuleul Skitul, sau maî bine pîn la rîul maî în-

semnat Ogostul, care curge în paralel i alturi cu Skitul,

se întinde, zicem, o cîmpie cam pustie cu largi undula-

iunî de trîmurî ce se prefac în dealuri din ce în ce maî

aprige i maî semee, cu cît ele maî mult se apropie de

malul Dunrei.

In trei locuri. Turcii îî aezase, pe acele înnlimî,

tbiî întrite: la Vadin, în dreptul satelor Grojdibod i
Gura-Padiniî din Romanaî; la Ostrov, care cade cam în

faa Dbulenilor, la coada apusan a blii Orlea
;
i în

fine d'asupra oraului Rahova sau Oreava, care st ae-
zat pe povîrniul nordic al dealului, scldîndu-î poalele

în Dunre, fa în fa cu tîrguleul Bechetul de la gura

Jiiuluî.

în reduta de la Vadin se afla un mic post cam ca de

130 soldai turci, Nizamî din oastea regulat, amestecai

cu Baibuzucî sau volentirî nedisciplinaî.

Comandantul trupelor romînetî de pe Isker, colonelul

Slniceanu, voind s-î gteasc din vreme o cale liber

ctre poziiunea cu mult maî însemnat de la Rahova,
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decide a surprinde într'o recunoatere, postul turcesc de

la Vadin.

Luînd cu sine o companie din al IV-lea regiment i
dou din al X-lea de Dorobani, dou scadroane de C-
lrai, precum i dou tunuri, pornete din zi-de-diminea

la 18 Octombrie din satul Krueven unde poposise noaptea,

strbate repede ceî zece kilometri ce-1 despart de Vadin

i, fr de a fi vzut sau mcar bnuit de garnizoana tur-

ceasc, ÎI aez pe la 10 ore cele dou tunuri, ca la 2000

metri în faa tabieî.

Abia la a doua detuntur a tunului romînesc începu

a se zri fesurile roii dindosul parapetului.

Turcii erau la pilaf, cînd venir aî notri s le strice

tabietul.

Eî, biet, nici c apucar s trag împotriva agresorilor,

cci o a treia bomb romîneasc fu asvîrlit cu atîta pre-

cisiune, încît czu drept în bordeiul cu muniiunile Tar-

cJlor. O groaznic exploziune a ierbrieî slt chiar pe muli
din aprtorii redutei în aer i-i arunc mori în anuri
pe d'asupra parapetelor.

Ceilali o luar îndat la fug pe clina despre Dunre
a dealului, ctînd a se retrage în susul rîuluî; ctre tabia

din Ostrov.

Dar, spre apus de satul Vadin, îi ateptau Clraii din

escadronul de Gorj, cari nvlesc cu sbiile i cu cara-

binele asupra lor. O lupt destul de crîncen se încaier

acolo, printre rovinele i bltiurile de pe malul Dunrii.

Unii din Turci se împotrivesc cu îndrtnicie, dînd mijloc

altora s se furieze pe sub rîpele malului, unde Clraii
nu se pot coborî cu calul, ca .s-i ajung.

Astfel se hruiete îndîrjît ceata clrea cu fugarii

pedetri, în timp de dou ore i maî bine, Romînii notri

rpezindu-se cu sbiile asupra Nizamilor, ce-î ochesc de

prin tufele de rchit i de prin surpturile malului.

Cu acetia se unesc i cîî-va pichetai turci, cari trag

asupra alor notri din posturile lor de prin insulele Du-
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nrii, formînd astfel un lan neîntrerupt de grupe lupt-

toare de-a lungul drumului îngust ce duce la Ostrov.

Dar, pe de alt parte companiile noastre pedestre in-

trase în reduta înc rscolit i fumegînd de isbucnirea

ierbrieî, înc sîngerat de membrele hidos zdrobite ale

victimelor acelei loviri decisive. Steagul nostru tricolor se

înfipsese pe muchea cea maî înalt a dealului.

La aceast vedere, satele romînetî adunate la bubuitul

tunului, pe mal dincolo de Dunre, începu a serba cu stri-

gri de bucurie i cu salve de focuri, izbînda frailor lor.

Turcii, cîî maî rmsese în lupt cu Clraii, crezîn-

du-se acum prini între dou focuri, sau c se predau,

sau c dispar pitulîndu-se prin scorburile rîpeî.

Cu toate ale lor desperate siline, eî n'au izbutit a ne

ucide într'aceast har de vre o trei ore i jumtate, maî

mult decît doui dintre vitejii notri Clrai i a rni ali

cinci lupttori, printre care a fost i tînrul locotenent

Caloian-Ctnescu.

El s'a btut cu o minunat semeie, clare printre tira-

liorii turci, culcînd la pmînt cinci dintre dîniî, cu sabia

sa, care i-a picat din min atunci numai cînd de la al ea-

selea primi o ran adînc. Rana necutat la timp, avea,

peste vre o patruzeci de zile, s-1 atearn i pe dînsul în

mormîntul pururea ludat al bravilor !

Succesul surprinderii de la Vadin puse frica în inima

postului dela Ostrov, care, împreun cu cei scpai în ziua

de 18 Octomvrie de tunul i de sabia romîneasc, se re-

trase îndat la Rahova.

Patrulele romîneti priveghiau acum malul drept al Du-

nrii pe o întindere, abia cu vre o 20 kilometri deprtat
de Rahova, fugrind adesea bandele de Cerkezi, care tot

se mai ispiteau uneori, pe întunerec, a înnainta pîn în

preajma avant-posturilor noastre.

într'o noapte, patru Clrai, în cinstea crora gazda

lor din Ostrov dase cep unuî butoia cu vinior dulce

acrior din viile Rahovei, întrerupser cu cel maî siste-
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matic sînge-rece petrecerea i danturile lor, spre a susine

un adevrat asediu în contra unei cete de asemenea vîn-

turtorî de potece. Dup ce Cerkeziî o rupser la fuga,

socotind, de pe iueala focurilor, c au a face cu o pu-

ternic garnizoan, ceî patru Clrai îî atîrnar iari
în cuie carabinele i, prinzîndu-se din noii în joc, golir

chiuind pîn dimineaa butoiaul cel cu noroc.

Precum vedei, domnilor, eraii inimoi i veseli soldaii

notri din oastea de la Dunre ; iar vitejia i voioia ce

purtau ei cu sine, era curat firea ranului romîn, cci
toi, pîn la unul în aceast oaste erau numai rani Do-

robani i rani Clrai.
Despre Dorobani, ea se compunea dintr'un batalion de

Mehedinenî din I-iul regiment, sub comanda maiorului

Burileanu ; din batalionul de Muscel al regimentului al

Vl-lea, comandat de maiorul Giurescu ; dintr'o companie

de Ilfovenî, ce venise cu eful regimentului al Vl-lea, ma-

iorul lene ; din ambele batalioane ale regimentului al X-lea,

recrutat în judeele Putna i Rîmnicu-Srat i pus sub co-

manda locotenentuluî-colonel Mldrescu ; în fine din r-
miele batalioanelor de Neamu i Suceava, din regi-

mentul al XV-lea, avînd de ef pe maiorul Burki.

Aceasta cu totul însumau ca la 3200 oameni, toi Do-

robani din ostile teritoriale, dar nu toi Curcani, — dac
într'adevr peana de la cciula lor militar le-a meritat

acest nume, — cci maî multe sute dintre dîniî purtau

înc zeghea i cciula rneasc, fiind adunai în prip
din recruii lipsii înc de uniforma regulamentar.

Clraii, ca la vre o 900 la numr, erau ceî din al

Il-lea regiment de munteni din Gorjiu, Vîlcea, Arge i
Muscel, comandai de colonelul Cernovodeanu ; ceî din

al VlII-lea regiment de pliei din inuturile Neamu, Ba-

cu, Romanul i Suceava, sub ordinile locotenentuluî-co-

lonel Pere, i înc dou escadroane i jumtate din re-

îrimentul al IX-lea de rezerve adunate cam de prin toate

Al. Odobescu. — Opere complete. I. 22
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judeele i întocmite sub comanda locotenentuluî-colonel

tefan Rosetti.

Artileria, compus de trei baterii cu cîte ase tunuri

de campanie Krupp i de o baterie teritorial de patru tu-

nuri maî mici, sistem vechie, avea drept comandani pe

cpitanii Calenderu i Bornescu i pe locotenentul Mano-

lescu, pui cu toii mai adesea sub direciunea efului de

stat-major al corpului, locotenentul-colonel Dumitrescu-

Maican.

O companie de geniu, o ambulan improvizat, o co-

lumn de muniiunî, întocmit din trsurile artileriei, trase

de vite de rechiziiune, completau acest mic corp de ar-

mat, încredinat colonelului Slaniceanu.

Ar lî de prisos s maî pomenesc despre trenul de apro-

vizionare al otirii^ cci pe cît tiu, aceast armat i-a

creat singur, cu bun tocmeal pe orî unde a trecut,

mijloacele sale de existen, fr de a îngreuia cîtuî de

puin sarcinele intendenei militare.

Tot cam aa au trit, prin aceleai locuri, i ostile ro-

mînetî ale luî Popa-Frca, cel care, pe vremea luî Mihaî-

Viteazu,

A urit biserica

'a 'ncins sbioara
;

'a urît ciocanele,

'a 'ndrgit pistoalele.

Las toaca netocat,

Pleac 'n rzboi s se bat !
—

Dar pe atunci aceast sistem de aprovizionare expedi-

tiv se chiam pe grosolana limb btrîneasc Pleaii i
Pleac ; acum i se acord termenul onest, legal i ele-

ofant de Rechiziiune.

spun gurile rele c Dorobanii i Clraii notri maî

fceau pe icî pe colea i cîte un puî de giol cu gîtele

pi cu purceii de prin islazuri ; dar eî tiau îndat s se

îndrepteasc, jurîndu-se c le-au cunoscut bine c sînt

pasri i vite pripite de ale paginilor de Turci.
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Ei ! ce s le faci ? Rzboiul are i el o politic a luî

:

Dar iertai-m, domnilor; eu v iu pe loc, dînd mereu

tîrcoale prin micele taine ale vieeî osteti, i d-voastr

vei fi nerbdtori de a sosi cu oastea noastr la Rahova
i poate înc i maî mult de a grbi sfîritul acestei des-

trmate vorbiri.

lat-ne gata... Plecm chiar acum la Rahova.

Generalul Gurko, operînd cu ostile sale spre miaz-zi,

a luat Vraa la 28 Octomvrie.

El voiete s înnainteze ctre Orhania ; dar îî pas mult

de a nu lsa în spatele su pe Turci, stpînî în Rahova.

De aceea, el cere ca ostile de la Nord ale Colonelului

Slniceanu s cuprind cît maî în grab întririle de acolo,

i spre a-î înlesni împlinirea acestei trebuine strategice,

îî trimite, la 5 ale luneî, de pe malul Iskeruluî, din Ma-

haleta, o brigad de Roiorî romînî, comandat de Colo-

nelul Victor Creeanu, avînd drept capî de regimente pe

locoteneniî-coloneî Kiriescu i Alexandrescu ; brigada e

secundat de o baterie clrea cu ease tunurî Krupp,

sub ordinele cpitanului Epites, precum i de un regiment

de Ulanî rui, cu alte patru maî micî tunurî.

Toate aceste trupe au drept cpetenie pe Generalul ba-

ron Meyendorff, adjutant al împratuluî Alexandru.

Pe cînd aceast diviziune de cavalerie, în mare parte

romîneasc, sosete în ziua de 6 Noemvrie, pe la orele 2

dup amiazî, la satul Bucovia, deprtat cu vre o patru

kilometri la sud-vest de Rahova, tot corpul de otire al

colonelului Slniceanu, vine în aceiaî zi, de poposete
seara la satul Selanovia, situat cam la aceeai distan,

în partea sud-estic a forturilor turceti.

Pe dat se stabilete comunicaiunea între ambele otiri

cooperatoare, prin regimentul al Il-lea de Clraî, care

formeaz un lan între avant-posturile de la Bucovia i
cele de la Selanovia. Tot atunci, colonelul Slniceanu

despic din otirile sale o mare parte din batalionul de
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Dorobani Mehedinenî, comandat de maiorul Mateescu;

i-î trmite ca s întreasc diviziunea de cavalerie tb-
rît despre apus.

închipuii-v acum, domnilor, c la centrul poziiuneî, în

paralel cu Dunrea se înal culmea în dosul cruia e

cldit Rahova ; iar pe acea culme, care domin toat
împrejurimea, Turcii au, la mijloc, o cetuie de pmînt
cu întreite anuri interioare ; despre Occident este o alt

cetuie maî mic, unit prin anuri late sau cî acope-

rite, cu cetuia cea mare ; în partea despre rsrit eî maî

posed o tabie sau redut simpl, precum i deosebite

valuri de aprare, ridicate în diferite direciuni pe acea

muche, maî mult lung decît lat.

In partea sting, dealurile se întind, scptînd din ce

în ce maî mult pîn dincolo de satul Selanovia, unde a

tbrît oastea venit de la Ghighiu. Dar, între acel mare
sat i muchea întrit mai este o piedic natural destul

de primejdioas, adic o vgun sau mînctur de p-
mînt; în fundul caria se afl ctunul Lescovu, i care

rspunde d'a dreptul în malul Dunriî ce acolo se înco-

voaie rpede spre mîaz-zi.

Drept în faa mucheî cu întriturile, se deschide în piez

oblu i prelungit, un trîm undulos, ca o pînz sbîrcit

de cute.

La apus de acest lat^ povîrni, care nu msoar maî

puin de vre-o 7000 metri în lrgime, curge prîul Skitu,

cu malurî rîpoase i cu fundul mocirlos ; iar la un kilo-

metru de dînsul erpuiete Ogostul, mai larg dar mai lezne

de strbtut, ccî malurile îî sunt ese i matca pietroas.

Satul Bucovia st pe malul drept al Skituluî, rezimat

de un deal, care se prelungete cu felurite undulaiuni

pîn la marginea Dunriî. Aci drept în fa cu gura Jiu-

luî, locul d'a stînga [Skitului este împodobit cu o dum-
brav, d'asupra caria se înal pe o muche, ruina unuî

turn antic de cldire roman. De aci în jos, spre Rahova
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i în sus, pîn pe ling cetuia cea mic dup creast,

se atern viile care împresoar tot orelul.

Intre ruina turnului roman i satul Bucovia exist un

pod de piatr peste apa Skitului, i de acolo calea se abate

spre miaz-zi, trece prin vad Ogostul, în faa ctunului

romînesc Hîrleul i se îndrepteaz, d'a lungul unui deal

ce domin lunca pduroas i mltinoas a Dunrii, pîn
a satul Cotuzluî mergând în direciunea Palancei i a Vi-

dinuluî.

Prea multe nume de locuri! îmî vei zice poate... Scuza

mea este c n'am spus mai multe nume, decît voi fi silit

s povestesc fapte.

înelegerile între comandanii ambelor diviziuni sunt

ast-fel luate ca, a doua zi de la 7 Noemvrie, otirea din

flancul drept, cea despre Skit i Ogost, s simuleze de

diminea un atac asupra cetuei celei mici, pentru ca,

în aceast vreme, corpul din stînga, cel despre Selanovia

s poat înainta mai cu temei în contra fortului principal.

Intr'adevr, pe la 9 ore dimineaa, bateriile clree
dup dealurile Bucoviei încep a împroca întriturile tur-

ceti ; escadroane de Roiori se rsipesc prin toate împrej-

muirile ca s fac recunoateri, i batalionul de Dorobani
Mehedinenî ateapt ascuns într'o vale, ca s-i vin i
lui rândul de a ataca cetuia cea mic.
De partea cea-1-alt, colonelul Slniceanu a dispus ba-

teriile sale de dou-zecî i dou de tunuri, la o distan
ca de 2000 metri drept în frontul poziiunilor turceti i,

mai nainte ca aceast artilerie s fie aezat în baterie,

Turcii salut recunoaterea fcut de statu-major româ-

nesc, asvîrlindu-i pe d'asupra capetelor maî multe obuzuri

care, prin uieratul lor lung i ascuit par a vesti c
meterezele turceti au s dea de munc grea în acea zi,

pe agresorii lor.

Dar dou-zeci i dou de guri tuntoare ale noastre din

Ndle i alte ease despre dealul Bucoviei încep îndat



342 AL. ODOBESCU

a urla cu turbare, stropind cu foc i cu fer muchea se-

mea a inamicului.

In timpul acesta, batalioanele pedestre^ dispuse în ordine

de btaie, înainteaz pe dealurile din flancul stîng al Tur-

cilor. Comandantul, rechimînd în sufletele încordate ale

ostailor faptele de glorie, svîrite tot în aceste locuri de
strbunii lor cu 275 anî mai nainte, a regulat rîndul tru-

pelor, alegînd batalionul de Muscel ca s formeze avan-

garda i s mearg cel d'întîî la atac.

In mijlocul strigtelor de Triasc Romînia! repeite de

toat otirea, maiorul Giurescu îî înal vesel sabia în

sus, mulumind cu entusiasm colonelului c a deferit lui

i Muscelenilor sî, aceast onoare.

In acela moment o bomb de ale inamicului vine po-

somorit, s se îngroape în pmînt, aproape de dînsuL

Ceî de fa încreesc sprînceana, ca la un semn ru. Eî

îns : «De este s mor astzi, — zice — sunt încredinat c
patria va purta grij de soia i de trei copilai aî meî!»

i se pornete iute^ cu pas hotrît el maî întîî, în fruntea

batalionului su.

îndat dup dînsul umbl nu maî puin determinat,

compania din al Vl-lea regiment de Bucuretenî. Iar peste

toat aceast sprinten avangard, cpetenia este maio-

rul lene.

Cele-1-alte trupe vin cu patru sute de pai mai în urm
Locotenentul-colonel Mldrescu comand rezerva.

Cu mers rpede strbat Dorobanii dealurile pîn la

valea surpat de la Lescov i, scoborînd'o numai într'o

clip, eî se grbesc a o sui de partea cea-1-alt, acîndu-

se pe alocurea i cu manile de scorburile ei, ca s ajung
mai curînd pe culme i s dea piept cu inamicul.

Acolo, micî grupe de tiraliorî, ca o spuz de noriori,

se desprind îndat din puhoiul cel îndesat al columnelor

înglotate ; ele se rezlesc pe tot plaiul deluros, ochind

cu focuri rsipite pe Turciî dintr'o mic tabr, ce st
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dincoaci de reduta oriental, ctre care aî notri tind maî

cu seam deocamdat.

Abia eî se arat pe cel maî de sus povîrni el crestei,

i Turcii din tabr o rup la fug, ca s se retrag i
dîniî în redut.

Dar Dorobanii notri, atraî ca de magnetul rzboirii

în urmrirea fugarilor, nu întîrzie a se rpezi asupra ta-

bieî, i avîntul lor este aa de seme, aa de hotrît, aa
de îndemînatic încît Turcii, dup o lupt de o or i ju-

mtate, i de ast dat nu se maî socotesc siguri din do-

sul unuî simplu rînd de anuri. Ceî maî mulî alearg

s se închid în cetuia principal, de unde le vine mai

lesne a trege într'aî notri, pe d'asupra unuî întreit ir de

metereze. ^

Pe la 3 ore dup amiazî, lupttoriî români coprinsese

reduta din stânga, i acum dintr'însa eî cat a slbi pu-

terile Nizamilor, concentraî în fortul de cpetenie.

Cam pe la aceea or, o parte din batalionul de Mehe-

dini de la flancul drept ocrotit de focurile artileriei c-
lree care se apropiase ca de 1400 metri de fortul cel

mic, ese din ascunztoarea sa, trece prin viile ce o des-

part de acel fort i încearc cu vigoare a-1 ataca; dar,

la cele d'intî împucturi, comandantul Mateescu cade

rnit de un glon ce-1 atinge în genuchiu.

Aceast nenorocire aduce un moment de îndoial de

care Turcii profit spre a-i întei focurile i companiile

romînetî, lipsite d^ eful lor, se retrag în viî, urmând a

zdri prin împucturi pe aprtorii cetueî de la margine.

Dar, de cea-1-alt parte, spre rsrit, lupta se încletase

acum crîncen i struitoare !

Dorobaniî din avangard, care fusese mereîi întrii cu

companii proaspete din rezerve, es de pretutindeni din

anuri, din dosul valurilor i al întriturilor turceti, pe

care eî i le însuise prin vitejia lor, i cat a se apropia

pîn la 100, pîn la 60 i pîn la 40 de pai de fortul cel
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mare, de pe ale crui bastioane gloanele rpiesc maî

îndesate de cum sunt oamenii notri înglotaî.

Dac un minunat instinct de aprare n'ar povui pe

ostaii notri ca s înele gloanele inamicilor, prin mie-
strita lor rsipire, prin iueala lor în micri, prin iniiativa

sprinten i inteligent a fie-cruia din eî în parte, ne-

greit c am fi avut pretutinenî în faa preilor ucigtori

ai tbiilor turceti, pierderi cu mult maî însemnate decît

cele ce a încercat armata româneasc.
Chiar în acest atac al întririlor de la Rahova, — atac

în care nou ore d'a rîndul, nebuî, nemîncaî, de dimi-

nea i pîn în noapte, maî toi Dorobanii celor patru

batalioane au secat gentele lor de întreaga proviziune de

cartue, trgînd cu o nespus ?tivierunare, i mai adesea

de pe cîmp neted, în contra viclenilor Nizamî, acoperii

cu nersbtutele lor brazde de pmînt, — chiar în aceast
zi de lupt, adevrat vitejeasc, s'a putut constata cu mi-

rare c morii i rniii au fost mai numeroi la împresu-

rai decît la împresurtorî.

i cu toate acestea, viscolul de btlie încinsese cu ne-

sioas furie pe toi d'a rîndul, în irurile romînetî.

Dorobanii de Muscel i de Ilfov, pucrind i pucriî
fr preget despre unghiul bastionului apusan, iar ceî din

judeele înfrite ale Milcovuluî, Putna i Rîmnicul, trgînd

mereu în contra unui parapet maî meridional, care i el

le tirbete rîndurile, formeaz împreun, pe laturea stîng

a fortuluî, un larg semicerc de arme ce scapr i scîn-

teiaz fr de încetare. Companiile de Dorobanî din Me-

hedini i Suceava le înleznesc schimburile, ca trupe de

sprijinire.

Toî susin lupta cu o înfocat întrîtare ce nu-î face

totui a se abate întru nimic de la regulata îndeplinire a

micrilor tactice.

Armai maî toî cu puti de sistem Krynka, recruii notriî

cari au venit în mare parte la rzboi cu mintenele i cu

sucmanele lor rneti, cuteaz a pi fr sfial sub
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btaia cu mult maî lung i maî sigur a evilor Martini

mînuite de Nizamî ; fr de oviri, fr de înspimîntare;

îndemînaticî i inimoi, ca i cînd ar fi vechi oteni în-

cercai, eî înainteaz i se napoiesc în regul, de pre sem-

nalurile date, i numai fiorul vrsat în trup de plumbul

uciga, silete pe cîte unul a-î prsi cu durere datoriile

sale osteti.
Ai zice, vzînd cu cît preciziune, cu cît hotrîre se

altern i se împrospteaz mereu liniilor împrtiate i
tare primejduite ale tiraliorilor, c ei îi fac deprin-

derile lor militare pe cîmpul de manevre, cu acea deosebire

numai c toi simt cum c ochiul ce-î trece acum în revist

i le pîndete greelile este chiar clipirea încruntat a morii,

iar dreptatea ce-i ateapt este viaa, e onoarea, e libertatea,

e gloria !

Maiorul Giurescu, îndemnînd pe soldaii si, chiar pe

liniele cele mai înaintate ale tiraliorilor cade, cel d'întîî

dintre efi, lovit drept în frunte de un glon, i încunun
viaa sa de vrednic osta cu o moarte de erou.

Clcînd pe urmele lui, maiorul lene, nerbdtor de a

vedea cu ochii dac lovesc drept la int focurile ce com-

paniele sale îndrepteaz asupra dumanilor din dosul unui

val de pmînt transformat în prip de soldaii si, viteazul

bacaoan, maiorul lene sare în picioare d'asupra parapetului,

expunîndu-î nesocotit viaa sa. Un sergent, speriat de aa
cutezare, îl trage repede în an ; dar el se întoarce îndat
la postul su de observare, de unde la moment i cade,

strpuns d'a curmeziul în piept i în umr de un glon
ucigtor. — «înainte copii! Dai de tot!» optete el rs-

turnat în sînge i proptit pe sergentul ce-1 susine, rostind

înc la ceasul morii, mîndrul viers de rsboire al str-

bunilor notriî.

Locotenenii Nic. Radovicî i Pav. Bordeanu cad i ei

mori la posturile lor, de-a rîndul cu vre-o sut de voinici

soldai.
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Dar altora, maî numeroi, soarta rzboiului se mulumete
a le rsplti brbia lor numai cu rni.

Sublocotenentul Spiroiu, cu sîngele curgînd iroaie pe

obraz, îî pstreaz pîn la sfîrit locul su în rîndurile

columnei.

Locotenentul-colonel Mldrescu, luînd comanda întregeî

linii de atac, dup moartea maiorilor lene i Giurescu, îî

simte de odat slbind sub dînsul amîndou picioarele,

ptrunse fr de veste de un glon. Lungit în patul pe care

îl duc la ambulan, el trece pe dinaintea colonelului Sl-
niceanu, oprete pe brancardieri i, pe cînd face efului

raport despre ceea ce se petrece în fruntea btii, un alt

glon, uerînd pe lîng dîniî se înfige în stinghia de lemn

a patului. Dar acum nimeni nu se maî tulbur de asemenea
mruniuri.

Maiorul Burileanu i cpitanul Chivu, pe cînd comandau
clare batalioane, simt caii ucii sub dîniî i îî urmeaz
funciunile pe jos.

Unul dup altul, au disprut din vederea otilor, — mori,

rnii sau rmai pe jos — maî toi efii de brigade i de

batalioane.

Trupele îns trag mereu cu îndîrjit mînie asupra para-

petelor ce le ascund pe duman;. Precum zmeii din po-

veti, vitejii notriî Curcani se bat amarnic cu pmîntuL
Ca s sprijine maî tare o lupt aa de puin dreapt i

nepotrivit pentru pedestrimea noastr, comandantul ordon
ca dou din bateriile de tunuri ce lucreaz în frontul po-

ziiunilor turceti, s fie suite în grab pe muchea dealului,

spre a izbi i din lture fortul principal. Invfngînd atunci

toate greutile suiului, tunurile cpitanilor Calenderu i
Bornescu isbutesc a se aeza în dosul trupelor lupttoare

pe nite valuri prsite de inamic, i de acolo încep a

fulgera cetuia.

Dar Turcii nu preget de a le rspunde, vtmînd cîî-va

oameni i cai din artileria noastr.

Cît de iui i de struitoare sînt împrocaturile agresorilor,
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care de sigur nu cad toate în sec, ele totui nu fac a scdea
în mod simitor, îndrtnicia cu care se apr inamicul.

Prin vîrtejurile de fum ale aprigei pucrirî, se zrete
comandantul Turcilor, un miralaî clare pe un cal alb,

alergînd de la un fort la celalt, mutînd mereu din loc cele

trei tunuri cu care el întreine focul pe puntele cele maî
primejduite, îndemnînd, îmboldind pe aî sî cu o deosebit
energie.

Intr'un moment, aî notriî îl cred mort; cci îl vd cu-

fundîndu-se de odat ; dar pe semne, numai calul luî cel

alb a fost rnit ; cci rezistena forturilor urmeaz cu aceeai
învierunare.

— «încercase-va acum un asalt general în contra for-

tului celui mare ?

«Sînt trei rîndurî de anuri i fiecare din ele ne poate

costa tot atîî oameni cîî au perit, — maî adesea fr de

vre-o isprav hotrîtoare, — dinaintea redutelor de la

Grivita.

— «Cuteza-va s sacrifice fr cruare pe toi ceî trei

miî de Dorobani, ce i-au fost încredinai?

«i apoi este oare convins c va obine un succes de-

plin, acum cînd ora e tîrzie, trupele ostenite, retragerea

primejduit prin rovinele de la Lescov ; cînd muniiunile

încep a lipsi, iar prenoirea lor este cu neputin, de oare-ce

columna de muniiuni a fost împiedecat la trecerea eî

printr'un sat prsit de Turci, cruia Bulgarii îi dase foc.

— «De pe bastioanele i de pe curtinele fortului lor i
cu armele perfecionate, fie-care puca turc poate secera

cu înleznire, la un asalt, cel puin cinci, ase agresori, i
în amîndou forturile de la Rahova pot fi ca la vre-o

2000 de Nizamî, cari, de cînd aîi slbit focurile în contra

cetuiei de la flancul drept, par a se fi grmdit cu toii

pe parapetele celei centrale.

«Ins, patru miî de Nizamî, în redutele de la Gorni-

Dubnik au doborît în anurile lor peste 12.000 soldai

rui din garda imperial, maî nainte ca cei-Pali 28.000 ce-î
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maî rmîneau Generalului Gurko, s fi putut ptrunde în

interiorul redutei ^). i aci, abia dac ar fi cîte doî de aî

notri de dat în prada fie-cria din evile ce-î pîndesc de

pe crestele fortului...

— «Ierta-m-va vre-odat contiina,... ierta-m-va p-
rintele otirei i al poporului romînesc, Domnitorul nostru,

carele a recomandat s se crue viaa oamenilor,... ierta-

m-va chiar deearta i mult îndoioasa fal a unui succes

atît de scump dobîndit,... pentru o fapt aa de cutez-

toare,... aa de nesocotit?» —
^, Asemenea gîndurî turburau negreit pe comandantul

oasteî romînetî, pe cînd el, rmas aproape singur spre

a dirige micrile columnelor de atac, îî alesese loc pentru

sine i pentru statul su major, drept în mijlocul lupt-

torilor, în zona cea maî periculoas a gloanelor.

i 'ntr'adevr, alturi cu eful, locotenentul-colonel Ro-

setti primete în mantela ce era încheiat pe dînsul, un

glon care-î gurete numai haina. Alt glon turcesc, maî

grosolan în glumele sale, vine s dea în treact o sru-

tare pe buza tînrului sub-locotenent Chica, nepot al vred-

nicului Domn moldovean Grigorie-Vod Ghica ; dar junele

voinic scuip jos doi dini din gur i, fr chiar a des-

cleca, îi urmeaz serviciul su de ordonan, cu batista

la buze.

1) Ostile ruseti care, la 12 Octombre, au atacat fortul de pmînt
i dou mici redute de la Gorni-Dubnik, în care se aflau ca la 4.000

Turci cu patru tunuri, erau compuse din 36 batalioane pedestrime

din garda imperial, 27 scadroane de cavalerie i 112 tunuri. Un alt

corp de 33 scadroane, printre care se numra i cavaleria de Roiori

i Clrai romîni, cu 7 batalioane de pedestrime i 3 tunuri, opera

în acela timp o diversiune asupra întririlor învecinate de la Dolni-

Dubnik, pentru ca garnizoana turceasc de aci s nu mearg în aju-

torul celei din Gorni-Dubnik. Cu toate acestea, Ruii n'au luat cu

asalt în acea zi, perzînd 4.000 mori i 8.000 rnii, decît redutele

cele mici ; iar ctre sear, garnizoana din fort s'a predat de sineî,

simindu-se înconjurat de o armat ce se urca înc la numrul con-

siderabil de 28.000 oameni.
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Apoi locotenentul-colonel Dimitrescu, eful de stat-major,

voind s încalece ca s mearg s îndrepteze direciunea

tunurilor la una din cele dou baterii ce, în cursul b-
tliei, se transportase d'asupra plaiului, Dimitrescu este

silit s se duc pe jos, cci calul su cade rnit, tocmai

cînd el ÎI pusese piciorul în scar.

Ordonanele pornite de la posturile de Roiori i de la

bateriile clree din flancul drept, abia cuteaz s p-
trund sub grindina de projectile, în mijlocul caria se vede

micîndu-se mica escort a efului ce însui conduce lupta;

iar Clraii cari poart ordinele sale scrise pe la dife-

ritele punturî ale cîmpuluî de btaie, sunt, chiar de la

plecare, expui a culege în sîn vre-un glon popritor.

De aceea, unul dintr'îniî cruia la un moment de groaz-

nic înteire a focurilor turceti, colonelul îî impune stranic

ca nu cumva s pat ceva în cale, descleca în prip, îî

face trei cruci i pleac fugind dabuelea ca un dihor, pi-

tulîndu-se astfel pe sub vîjîitul pustelor inamice. Tot astfel

se 'ntoarce el iute cu sarcina-i îndeplinit, dar rsuflarea

i s*a oprit în piept i, czînd jos de oboseal, el numai

cu mîna poate s arate rspunsul, ascuns sub cureaua de

la brîu.

Dar, ce s maî spui, domnilor ! Toat oastea st acum
sub ploaia gloanelor. Uitase toi primejdia i nu maî tiau

a-î da seam despre dînsa ; li se prea doar sbîrnîit su-

prtor de trîntorî, uieratul plumbului ce cdea de toate

prile în jurul lor. Nici maî cta vre-unul în sus ca s
vad unde are s plesneasc în senin rapnelele fumegoase

cu grindin omorîtoare i unde se vor maî sparge obu-

zurile, fcînd proac împrejurul lor.

«Priveghind lupta chiar din sînul eî», — îmî spunea un

amic, de soiul su i pîn în ajunul rsboiuluî simplu

ciocoi particularnict cum zic civililor soldaii notri, dar

carele clare i cu condeiul în mîn a servit acolo neîn-

trerupt ca oficer de ordonan, — «ajunsesem cu toii s
ne deprindem destul de binior cu acel pozna concert
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de fluerturî mîrave i de pocnete uluitoare; i cu toate

c nu m dau de fel drept un viteaz, aa tare m serbe-

zisem de acea toac îndrcit, încît m pot jura c am
stat toat ziua în mijlocul focurilor, nu cu inima, ci cu

igareta în dini. Fumul îmî inea de foame, de frig i de

fric. De atunci m'am i putut încredina c la om se

tocete în rbdri chiar i simul de proprie conservare,

cînd pe cîmpul de btlie vede mereu moartea rsgîiat
trgîndu'î fr mil danul prin vecini».

Dac asemenea simiri încearc, domnilor, sub btaia

gloanelor, ceî cari nu in în mînî arma rzbuntoare, apoi

lesne se înelege cu ce iueal i cu ce îndîrjire le vine

a se întrece la rspunsuri, celor cari au cu ce rspunde.

De aceea, schimbul de focuri a stat, în acea zi mereu
viu, întrîtat, argos, cumplit pe plaiurile Rahoveî; pu-
cai i tunari, de o parte ca i de alta, aii tras neîncetat,

au tras fr cruare. Voinicii cu sufletele aprinse, cu vinele

încletate în lupt, aii dat pe moarte, aii dat de tot!

Bateriile din toate prile au mugit fr încetare toat
zioa, însoite mereu de pucrirea, cînd pripit, cînd maî

rar a focurilor de tiraliori.

Acest zgomot infernal se aude acum de vre-o eapte
ore, vuind fr curmare de pe creasta i dupe povîrniul

meridional al dealurilor Rahoveî. Dunrea îi poart rsu-

netul pîn departe, departe la Celeiu i la Mgurele. Dar
dincolo peste rîu, el deteapt i glasul tunurilor romînetî

din Bechet, care încep a'î asvîrli i ele bombele în oraul

npustit al Rahoveî i chiar pe d'asupra luî, pe culmele

cele coprinse de ostile rzboitoare.

La Rahova, în adevr, locuitorii bulgari, pitii în casele

lor, ateapt cu temere resultatul acestei lupte prelungite,

cutezînd abiea s întrebe despre cele ce se petreceau

d'asupra capului lor, pe Roiorii i pe Clraii, ce din

cînd în cînd se trmit de ceea parte, spre a vedea dac
nu cum-va malul opus ar putea fi de un sprijin maî fo-

lositor.
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Din nenorocire, cîte-va deearte loviri în ora i pe cîmp

fur singurul ajutor ce veni în acea zi de dincolo de Du-

nre, i negreit c mult maî de lips ar fi fost companielor

care atacase fortul despre apus, o întrire de vre o trei

patru sute de miliieni ce se ateptau s lîe trmiî la

gura Skituluî, sub conducerea maiorului Obedeanu.

Astfel îns cum se petrece întreag zioa, în frmîntrile

unei lupte obstinate, fr de succes definitiv pentru nici

una din pri, numai viind noaptea, se putur potoli cu

încetul focurile. întunericul singur putu face pe toi s-î
aduc aminte c orî ce lupt trebuie s aib un sfîrit.

Atunci, pentru întîiaî dat, resimir toi osteneala unei

zile fr de susinere material.

Datoriile ctre mori i rnii fur îns îndeplinite, maî

nainte de a intra otire în poziiunile sale de noapte.

Cînd merser s ridice cadavrul luî Giurescu, alturi cu

dînsul zcea cînele su, care-1 însoise pretutindeni. Bietul

animal, vzînd pe stpînul su czut cu faa sîngerat, se

apropiase de dînsul ca s-î tearg sîngele cu limba, dar

îndat un alt glon ucise tot acolo i pe credinciosul cîne

al soldatului.

Maî este oare trebuin, dupe toate amnuntele ce v'am

prezentat asupra acestei eroice dar nehotrîtoare lupte,

s v descriu sub ce triste i descuragitoare impresiunî

petrecut noaptea urmtoare ?

Ostile sleite de puteri prin acea încordare, neîndestulat

în cursul unei zile întregi, aveau mare nevoie de odihn,

de întremare, de muniiunî. Toate acestea li se deter,

atît în avanposturile de d'asupra Lescovâuluî, cît i în

tabra principal de Ia Selanovia.

Asemeni i brigada de cavalerie, inut toat ziua în

aspr i activ veghiere, se retrase în bivoacurile sale de

la Bucovia.

A doua zi, la 8 Noembrie, nu se fcur alte micri
decît oare-care recunoateri dincolo de Ogost, executate
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de ctre un escadron de Roiori, care captur cîteva care

de proviziunî, destinate otilor turceti din Rahova.

Ni se asigur c, în partea despre rsrit, unde locul

e închis i maî puin expus la vînturile de pe Dunre,
ceaa cea maî deas a domnit toat ziua, astfel încît, i
voind^ ar fi fost peste putin pedestrimiî s maî încerce

odat atacul din ajun.

Tîrziîi ctre sear s'a maî limpezit atmosfera. Atunci

garnizoana din forturi a putut vedea ostile despre Les-

cov i Selanovia, rînduite astfel, încît ea bnui negreit

c au de gînd a se strmuta i dînsele pe malurile Ski-

tuluî i Ogostuluî, spre a-î tia orî ce retragere în direc-

iunea Arceruluî, Lomului i Vidinuluî.

E probabil c subt impresiunea unei asemenea temeri,

au luat Turcii hotrîrea de a prsi iute, pe furi i în

întunericul nopii poziiunile lor.

Despre aceast deciziune îns n'a resuflat alt tire decît

infomaiunea ce au dat generalului Meyendorff posturile

de Clrai, cum c o mic ceat de tunari se coborîse

ctre sear, clri din forturi ca s cerceteze micrile
împresurtorilor, i apoi înc tirea ce primi tot ctre

sear, de la un bulgar, colonelul Slniceanu, c Turcii

au trmis un ag în Rahova ca s le adune cîteva care

pentru rnii.

Bnuieala despre o fug nocturn îndemn pe Generalul

rus a ordona s se dispun posturi de clrei i de pe-

destrime în diferitele punturî practicabile ale Skituluî i
Ogostuluî; iar pe colonelul romîn îl povui a pregti un

desprmînt de otire pedeastr i de tunuri, care la caz

de trebuin, s mearg a întri trupele de la Skit,

înelepte erau aceste prevederi i bune aceste preg-

tiri ; dar nimeni nu s'a putut gîndi c Turcilor le va veni

un ajutor, pe care nu este dat nici celor maî dibaci stra-

tegici a-1 rsipi.

Acest ajutor, domnilor, a fost ceaa, o adevrat cea
de Noemvrie pe Dunre, o cea de acelea care in une-
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ori vapoarele cîte trei sau patru ziie pironite la cîte un

mal fr de adpost.

Mahomet a avut de ast dat trecerea la vechiul zeu al

Dacilor, la unchiaul Danubiu, care, posomorit i ponivos,

i-a înfurat tot culcuul într'o pîcl îndesat.

Profitînd cu dibcia desperrii de aceast favoare a

zeilor pgînetî, Turcii au început pe la mijlocul nopii,

s trag focuri rari de pe bastioanele lor din stînga i
din fa, ca s atrag ateniunea maî cu seam în acele

prî ; în vremea aceasta, gloata lor, tiind bine c nu va

gsi liber podul de pe Skit, unde strejuia batalionul Do-

robanilor mehedinenî, comandat acum de cpitanul Me-

riescu, gloata, zic, alese pe tcute un loc pe Skit, cu

mult maî jos de pod, i fiindc malurile rîurilor sînt pe

acolo nalte i drepte ca preiî unui an, adînc de duoî

i trei metri i larg ca de zece pîn la doisprezece metri,

iar fundul gîrleî e noroios i cu greu practicabil, eî arun-

ir cu grab' în ap, saci, saltele, corturi, bagaje, tot ce

gsir i adusese cu dîniî, spre a-î face astfel o trec-

toare. Pe acel moale i tcut zgaz se strecurar binior

fr zgomot ceî mai muli soldai valizi ai garnizoanei,

luînd cu sine, despuiate de orice greuti accesorii, cele

dou sau trei tunuri, care le servise la aprarea în cetuî.

E probabil c aceast fug, aa bine secundat de op-
irile atmosferei, se i operase în mare parte, cînd, pe la

ireî ore din noapte, o desprire din garnizoana turceasc,

rmas în urm spre a ocroti carele cu bagaje, cu muni-

iunî, cu rnii i chiar chesoanele tunurilor, se prezent

la pod, cercînd a-i face trecere, prin rzbaterea compa-

niilor noastre de Dorobani.

Acestea îns tiur a li se împotrivi cu brbie ; o

lupt de vre o trei ore se încinse acolo, pe întunericul

nopii i al ceei, împucînd unii într'aliî, mai mult de j)e

auz decît pe ochite.

Totui, podul rmase închis fugarilor turci pe cari îî

poprise în loc pretele viu format de Dorobanii notri.

Al. Odobeieti. » Opere complete. I.



H54 AL. ODOBESCU

Pe Roiori îî vestete despre aceast lupt pucrirea ce

se aude în deprtare, precum i tropotele unei cete de caî aî

Ulanilor rui dela strejile înnaintate, cari, speriindu-se în

întunerec de primele detunturi, îî rupsese cpestrele i
sosesc în fuga mare pîn în bivoacul romînesc. Dar ne-

gura e aa de orbitoare^ încît clrimiî noastre îî st peste

putin de a se cerca mcar s apuce înnainte pe drumul
îngust i brzdat cu fgae i cu gloduri, ce erpuesc pe

malul rîpos al Skituluî.

Abie pe la 5 ore dimineaa, bateria clreilor, însoit
de trei escadroane, isbutete a se aeza pe sprînceana

dealului din faa podului, ca s ajute prin focurile sale,

îndelungata i vitejeasca aprare a pedestrimiî. Curînd

dup aceea, o parte din Roiori, fcîndu-î loc prin ceaa
alburia, nvlesc cu iueal asupra Turcilor înglotaî i
nimicind într'o clip a lor rezisten desperat, înleznesc

luarea în prad a unei sute treî-zecî de care cu bagaje,

arme i muniiunî, a trei chesoane de tunuri i a vre o

50, 60 de robii.

Dintre aprtorii acestui convoi, muli picase sub focurile

trase de batalionul cpitanului Meriescu ; alii sub sbiile

plotoanelor de Roiori.

în acea învlmeal, unde pe nevzute arsura gloan-

elor, vîrful baionetelor i tiul sbiilor ajung pe lupttori,

Turcii, simindu-se acum strînî de aproape i fr sc-

pare, strigau din rsputeri : AUah ! i Aman ! Eî duceau

dorul celor cari, de cu noapte, avusese parte a se furia

peste Skit.

Toi aceia într'adevr, — de i numrul lor nu poate

s fi fost mare, cci în diferitele lupte de la 7 i 9 Noem-

vrie s'a putut constata c, din oamenii garnizoanei pierise

mai bine de cinci sute, — toi cei ce trecuse apa pe podul

lor de aternuturi, fugeau acum spre Cotuzluî, ocolind

prin blile i tufiurile lunceî, posturile noastre dela

Hirle.

Generalul M( yendorlî întiinase dînzi de diminea pe
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colonelul Slniceanu c îî propune a-î urmri cu cavaleria

sa, îndat ce se va maî lumina de ziu i c sper a-î

prinde pe toi.

Pentru acest sfîrit, comandantul brigadeî romînetî, co-

lonelul Creeanu, a trmis cinci din escadroanele sale,

sub ordinile locotenentuluî-colonel Kiriescu, ca s înain-

teze pîn la Cotuzlui, hruind i robind pe fugari.

Aceast operaiune complimentar a coprinderei Ra-

hoveî se i începuse cu oarecare succes de ctre Roiorii

notri, cînd eî primir drept ajutor alte cîteva escadroane

de Ulani rui venii pe la Hîrle.

Colonelul acestora, temîndu-se îns de a obosi prea tare

caii si i de a nu prea ajunge la timp, clare, pe ina-

micii care eraîi pe jos, apoi înc i tare suprat pe pustia

de cea care nu voia de loc s se risipeasc, sttu cîtva

timp la îndoial, consultîndu-se în limba ruseasc, dinain-

tea ofierilor notri cu un locotenent-colonel ce comanda
bateria clrea a Ruilor. Din vorba lor aî notri nu pri-

cepur altceva decît alternativa ce ei îî puser la sfîrit,

intrebîudu-se unul pe altul : lîx m^i^ik} adic înainte? sau

Ilaaa.v'A '• înapoi ?

Colonelul se hotrî pentru ticnitul Na3a/t,% ! Scadroanele

de Roiori trebuir s asculte de dînsul, ca maî mare la

rang ; renunînd dar cu prere de ru le succesul ce le

inlezneau aa de bine împrejurrile, fur nevoite s fac
i ele.

Negreit c, în cualitatea sa de bun i prevztor aliat,

îneleptul colonel n'a voit s maî încarce budgetul, aa de

împovrat al reî noastre, cu întreinerea a cîtorva sute

mai mult de prisonieri otomani flmînzî.

Se întoarser dar toî spre Rahova, unde cavaleria a

intrat maî în acela timp cînd colonelul Slniceanu se co-

bora în ora din întriturile rmase acum în mîinile osta-

ilor romînî.

S nu mai întunecm Lucna .^accesului dobîndit, prin

descrierea respingtoare a cîtorva cadavre de bieî .soldai
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romîni, ce s'au aflat în forturi, groaznic batjocorii i m-
celrii de Nizamiî otomani, cari 'î prinsese, poate numai

rnii, în btlia de la 7, i cu iataganul le crestase, adînc

semnul crucii pe piept i pe pîntece. Atît numai s spu-

nem c, la Rahova ca pretutindeni în aceast campanie, s'a

dovedit c în rzboiu ostaul turc, lie Nizam orî Bai-

bitzîic^ fie Seiz orî Pa^ rmîne pururea o fiar slbatic,

un lup turbat, ce nu'î schimb nravul, de odat cu

prul.

Rahova era acum a noastr. Roiorii si Dorobanii îm-

plîntase pe bastionele forturilor eî steagul cu trei colori

al Romînieî.

Dînzî de diminea îns, pe la 7 ore, în acea zi de 9

Noembrie, generalul Lupu trecuse de la Bechet Dunrea
spre a constata izbînda i a lua comanda nouilor posi-

.iunî, cîtigate de ostile romînetî ce operau decindea.

Rahova rmase în depKna noastr stpînire, dup un

atac al trupelor noastre, care, dac nu zdrobise, dar în

ori ce caz înfricoase pe Turci într'atîta, încît eî o deer-

tar cu prip i nici se maî gîndir a o recpta.
Cu o lun si maî bine înainte de aceasta, un corp în-

semnat de cavalerie i de tunuri ruseti renlmase a o

coprinde, dup o bombardare de mai multe ore. Dar în

anul 1829, cînd Generalul rus Geismarjlu Rahova din

mîna Turcilor, în luna luî Maiu, cu pierderi mult maî sim-

itoare decît cele ce am încercat noî la 1877, în 7 i 9

Noembrie, Ruii nu se putur menine mult timp într'însa

i fur silii de Turcii de la Vidin a se retrage peste

Dunre.
Pre noî, nu Turcii ne-au fcut s prsim Rahova, pe

care totui am cîtigat-o cu sîngele vitejilor notri.

Dar acestei coprinderî a Rahoveî de ctre otirile ro-

mînetî, i s'aîi fcut, domnilor, imputri felurite i chiar

cotradictoriî.

S'a zis, bunoar, c luarea Rahoveî n'a fost un succes

deplin^ de vreme ce forturile eî nu s'aîi coprins prin asalt.
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Aceast obieciune mi se pare, mie unuia, a fi numai

specioas, i pentru ca ea s obin încuviinarea tuturor,

ar trebui maî întîî ca belicoiî eî nscocitorî s se însr-

cineze a dovedi lumii culte c nu este bine cînd cu pu-

in pierdere de oameni, dar cu dovedire învederat de

curagiu se cîtig în rzboi poziiunile trebuitoare, ci c
trebue neaprat ca în anurile fie-crii ceti coprinse, s
se aterne drum neted pe împlutur de cadavre.

Dar atunci, reprobaiunea czut pe luarea Rahoveî s'ar

întinde asupra întregeî tactice moderne a armatelor pru-

siane, întru ceea ce privete coprinderea cetilor forti-

ficate.

Strategicii Prusiei sunt de prere astzi, c cetilor în-

trite li se cuvine maî mult jertf de timp i de rbdare,

prin stranice împresurrî armate, de cît jertf de oameni

prin asalturi. i mi se pare c întru aceasta ca în multe

altele, ei judic sntos.
Despre luarea Rahoveî, s'a maî spus îns i contrariul,

adic cum c s'a pierdut în juru-i prea mult lume pen-

tru un rezultat neînsemntor.

Vre-o 280 oameni, cu mori i cu rnii, dintr'o otire

total de aproape 7000, mi se pare a nu fi tocmai mult
pierdere, cînd ori-ce redut, luat s'au neluat i în ge-

nere maî puin important decît poziiunea strategic de

la Rahova a costat, mai ales aliailor notri, nu sute, ci

mii i zecimi de mii de oameni.

în fine s*a zis c este o ruine de a nu fi prins garni-

zoana din Rahova, care a fugit noaptea hoete.
Aci iar, cuvintele criticei mi se par foarte puin înte-

meiate.

Las, mai întîi, c de ar fi vre-o ruine în ceea ce s'a

întîmplat la Rahova în noaptea despre 9 Noembrie, aceea

ar privi numai pe fugarii turci, cci la noi se zice c fiiga

dei sntoas, este îns rinfinoas^ i nou, dac ni se

poate imputa ceva, e tocmai c ne am lipsit de plcerea

leznicioas, dar în realitate cam zadarnic, dea fugi c-
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lrî pe urmele pctoilor de Turci, carii 'î luase lumea

în cap, îngrozii de atacurile noastre.

Aci îns, osebit de vestitul Hasd^x, care, precum ai au-

zit, a fost sentena decisiv în aceast afacere, apoi s nu
uitm c s'a vîrît la mijloc i un factor fîsic, cu care de

sigur nu se puteau lupta nici Roiorii, nici Dorobanii

notri.

De poznele i de toanele iernatice ale Dunrii, — i chiar

anume la Rahova — a avut a suferi însui marele geniu

rzboitor al Romînieî, eroul nostru Mihaiu-Viteazul.

Iat ce ne spune cronica despre cele petrecute în rz-

boiul Bulgariei de la 1598, tocmai în aceeai lun a iuî

Noembrie.

S aducem mai întîî aminte c Mihai, trecînd Dunrea
pe la Nicopole, se urcase tot învingtor, pan la Vidin i
acolo se luptase vitejete în contra Turcilor ; în acea ves-

tit btlie, fraii Buzescî îi scpar zilele, ucigînd la vreme

pe turcul, care îi împonciase sulia în pîntecele eroului.

Cronica adauge acestea :

«Dupe ce btur acest rzboi ezu Mihaiu-Vod sub cetatea Vi-

dinuluî zece zile depline, arzînd împrejur toat marginea reî tur-

ceti, i iar se întoarse MihaîVod, cu toate ostile cu toat do-

bînda, ca s treac Dunrea pe la Rahova ^), îns cînd fur ostile

jumtate trecute, se ls vînt cu vihor spre Dunre, i atuncea se

împrir ostile i rmaser jumtate ateptînd zece zile, pîn ce se

potoli vîntul ; iar ostile au tot plenuit i au ars ara turceasc. Deci

trecur cu toat dobînda, de se adunar la Noembrie în 5, an. 6607»,

Judecai acum pe dreptate i d-voastr, domnilor, dac
coloneliî notri Slniceanu i Creeanu. — ba chiar i ge-

neralul rus Meyendorff,—puteau s potoleasc ceaa de la

Rahova, în Noembrie trecut, cînd însui Mihai Viteazul nu

s' priceput, la Noembrie 1598, s potoleasc vîntul cu

1) Vezi în Magazinul istoric pentru Dacia, tom. IV. p. 291, unde

cu învederat greal s'a scris ; Rusiava în loc de : Rahova ; aceast

eroare a fost pstrat de N. Blcescu în Istoria Romînilor sub Mihai
Vod Viteazul, edi. din 1877, pag. 306.
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tnhor ce se lsase pe Dunre, în aceeai împîclit i vi-

foroas Rahov.

Nu domnilor, s nu ctm în deert nodul în papur ;

s nu ne silim a nimici noî înine merite, care nu sunt

atît ale cutrii sau cutrii personaliti private, ci ale o-
tirilor noastre în de obte, ale mulimii întregi.

Destul, destul se vor cerca strinii a ne scoate nume
c, mici i mari, nu suntem buni de nici o treab.

Noi, s inem cumpn dreapt pentru a judeca faptele

noastre din ultimul rzboi, ca i ori-ce alte acte ale naiunii.

Adevrul e c noi am cam motenit de la strbunii

notri, obiceiul de a glumi i a ride despre ori-ce fapt
de laud a noastr, de a lua în rspr pe toi cei dintre

noî, cari oare-cum fac onoare rei.
Legionarii romani, cînd aduceau în triumf la Roma pe

cîte unul din cpitanii lor, care se distinsese în luptele

lor cu inamicii republiceî, aveaîi curiosul obicei de a cînta

i de a spune în gura mare tot felul de ocri i toate de-

fimrile cîte le treceau prin minte împotriva triumfto-

rului
;
i poporul împrejur rîdea cu hohote.

Tot cam aa clevetitoare par a fi rmas i gurile Cur-

canilor notri, de oare-ce se zice c ei cîntau prin taberile

lor din Bulgaria, o hor care,— dac nu m înel,—suna

cam astfel :

Ostile stau fa 'n fa.
Maiorii la ambulan,
Coloneliî 'n deprtare,

Generalii la hotare.

Nu rideî, domnilor, cci rîdem de rîsul nostru, i de

sigur nu este caul, cînd vorbim despre^lupta de la Ra-

hov, s batjocorim pe ofierii notri.

Acolo dac i generalul n'a stat tot mereu| /a hotare^

cci s'a grbit a fi cel d'întî a le prsi, spre a lua po-

sesiune de cetatea deart de inamici, apoi dejsigur co-
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Ionelii n'au stat în deprtare^ cci i-au vzut toi stînd

mereu, cu cel maî mare sînge rece, în mijlocul pericolelor

semnate jur împrejurul lor, nici maiorii n'au rmas în

ambulan^ cci douî dintr'îniî aîi picat mori pe cîmpul

de lupt, cu gloane în frunte i în piept, iar ceî cari au

trecut la ambulan, au pltit acolo odihna lor fr voie

cu plumbul scos din carnea lor.

Din zece ofieri superiori cari minar trupele romîne pe

culmile de la Rahova, duoî le-au ilustrat prin a lor moarte,

ali duoi prin ranele lor, iar toi cei-l'alî prin statornicia

lor presen i activitate în mijlocul rîndurilor de lupttori,

în acea zon primejdioas a btliei, ande fîe-care glon
putea s strpung fr deosebire, un piept vitejesc, sau

supt o manta soldeasc, saîi supt o tunic de ofier.

Cu asemenea fapte ne putem în adevr mîndri, domni-

lor ; cci nu poate fi maî ludat purtare a efilor unei

armate, decît aceia de a crua, pe cît onoarea permite,

viaa soldailor,—muncitori ai pmîntuluî, — i de a-i ex-

pune pe a lor.

Exemple ca acestea întresc inima poporului ; iar cînd

inima ranului este întrit prin vitejie în rzboi, atunci,

—am mai spus'o,—putem tri încredinai c el nu va sta

în nepsare, nici se va da în lturi, de cîte ori vre-un

pericol va amenina fiina sau drepturile rii.

Intr'astfel au preuit lupta de la Rahova judectorii ceî

mai înalt îndreptii dintre 'pmînteni i strini, cîî au

putut cpta tine exacte despre cele ce s'au petrecut

acolo.

Cînd modestia noastr, a Romînilor, a voit s subordone

meritoasa purtare a tuturor otenilor romîni de la Rahova,

scopului cam secundar al întreprinderii, însui împratul

Alexandru,—carele pe atunci preuia valoarea Romînilor,

de pe asprul i nefritul cîmp de rzboi, i nu din sînul

rsfrilor îndemntoare la ru i la strîmbtate ale ca-

binetului su diplomatic,— împratul Alexandru a dat ordin
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ca s se serbeze pe altar aceast frumoas izbînd a tru-

pelor romîneti.

în fine, Mria Sa Domnitorul, pe care ara l'a ales acum
din nou, ca arbitru suprem al destinelor eî militare, a în

semnat btliei de care v'am vorbit, locul ce ea trebuie

s ocupe în mintea noastr i a urmailor notri.

Cutez dar a sfîri, rememorînd însei patrioticele cuvinte,

adresate de Comandantul suprem al otilor romîneti, c-
tre representaniî rii, cîte-va zile numai dup luarea

Rahovei \)

:

*Cum otirile romîne 'î-au fcut datoria pe cîmpul de btaie, o

tie ara, o spun vitejii i puternicii notri aliai, o recunosc înii
dumanii notri

!

cSoldaii notri n'aîi desminit nobilul sînge ce curge în vinele lor.

«Eî, prin vitejia lor, au îmbogit analele noastre militare, înscriind

pe paginile acestora, numele luptelor de la Rahova i de la Grivia^

alturi cu numele glorioaselor btlii de la Racova i de Ia Clugrenî'»

Kucuretl, 1878.

liesagiul domne^ic prin care s'a deschis sesiunea corpurilor le-

giuitoare la 15 Noembrie 1877.
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